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Amendement 1
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat een hoog opgeleide en 
gekwalificeerde beroepsbevolking een zeer 
belangrijk concurrentievoordeel is en dat 
een kwalitatief hoogwaardig stelsel voor 
beroepsonderwijs en beroepsopleiding een 
grote bijdrage aan de totstandbrenging van 
een goed werkende interne markt levert;

1. onderstreept dat een hoog opgeleide en 
gekwalificeerde beroepsbevolking een zeer 
belangrijk concurrentievoordeel is, dat een 
kwalitatief hoogwaardig stelsel voor 
beroepsonderwijs en beroepsopleiding een 
grote bijdrage aan de totstandbrenging van 
een goed werkende interne markt levert, en 
dat het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleiding voortdurend moeten 
worden aangepast aan de behoeften en de 
ontwikkelingen van de Europese 
arbeidsmarkt via overleg en intensievere 
uitwisselingen tussen alle betrokken 
partijen;

Or. fr

Amendement 2
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat een hoog opgeleide en 
gekwalificeerde beroepsbevolking een zeer
belangrijk concurrentievoordeel is en dat 
een kwalitatief hoogwaardig stelsel voor 
beroepsonderwijs en beroepsopleiding een 
grote bijdrage aan de totstandbrenging van 
een goed werkende interne markt levert;

1. onderstreept dat een hoog opgeleide en 
gekwalificeerde beroepsbevolking een van 
de drijvende krachten achter innovatie is 
en een belangrijk concurrentievoordeel
vormt, en dat een kwalitatief hoogwaardig 
stelsel voor beroepsonderwijs en 
beroepsopleiding een grote bijdrage aan
duurzame ontwikkeling en de 
totstandbrenging van een goed werkende 
interne markt levert;
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Or. en

Amendement 3
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de EU-
instellingen, teneinde het EU 2020-
kerninitiatief "Een agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen" volledig waar te 
maken, een pragmatisch, allesomvattend 
en verstrekkend akkoord moeten sluiten 
dat door alle lidstaten wordt ondersteund 
en erop gericht is het beroepsonderwijs, 
de beroepskwalificaties, een leven lang 
leren en het leerlingwezen te doen 
aansluiten op de arbeidsmarkt, om ervoor 
te zorgen dat elke lidstaat daadwerkelijk 
verantwoordelijkheid neemt voor het EU-
onderwijsstelsel;

Or. en

Amendement 4
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie de erkenning van informeel en 
niet-formeel leren verder te verbeteren; 
wijst op de best practices op dit gebied, 
met name via ESF-steun, die aantonen 
dat de erkenning van vaardigheden 
ongeacht waar deze zijn verworven, tot 
een succesvollere integratie op de 
arbeidsmarkt leidt;
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Or. en

Amendement 5
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. is van mening dat de Commissie 
een Europese regeling voor de 
uitwisseling van vaardigheden moet 
steunen die werknemers van kleine en 
middelgrote ondernemingen in staat stelt 
profijt te trekken van de vaardigheden die 
beschikbaar zijn in grotere 
ondernemingen, om zo 
beroepsopleidingen, synergieën en 
mentoraat te bevorderen;

Or. en

Amendement 6
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak van
compatibiliteit tussen de onderwijsstelsels 
van de verschillende lidstaten, met speciale 
aandacht voor het leren van talen en voor
een breder aanbod aan kwalitatief 
hoogwaardige stages in het buitenland;

3. onderstreept de noodzaak van betere 
samenwerking tussen de onderwijsstelsels 
van de verschillende lidstaten, met speciale 
aandacht voor de leerplannen die nodig 
zijn om de doelstellingen van de 
Innovatie-Unie te verwezenlijken, 
waaronder wetenschappen en wiskunde, 
aangevuld met het leren van talen en een 
breder aanbod aan kwalitatief 
hoogwaardige stages in het buitenland;

Or. en
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Amendement 7
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak van 
compatibiliteit tussen de onderwijsstelsels 
van de verschillende lidstaten, met speciale 
aandacht voor het leren van talen en voor
een breder aanbod aan kwalitatief 
hoogwaardige stages in het buitenland;

3. onderstreept de noodzaak van 
compatibiliteit tussen de onderwijsstelsels 
van de verschillende lidstaten, met speciale 
aandacht voor het leren van talen en het 
wegnemen van juridische en 
administratieve obstakels, teneinde een
kwalitatief hoogstaand kader te 
ontwikkelen dat de deelname aan stages in
een andere lidstaat vergemakkelijkt;

Or. fr

Amendement 8
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst er in dit verband op dat 
bedrijven en de openbare sector in het 
huidige economische klimaat steeds vaker 
gebruik maken van onbetaalde stages om 
jongeren niet met een 
arbeidsovereenkomst te hoeven 
aanwerven; erkent weliswaar dat 
dergelijke maatregelen nuttig zijn om
jongeren werkervaring te laten opdoen, 
maar is van mening dat er een Europese 
regeling voor grensoverschrijdende 
kortlopende arbeidsovereenkomsten moet 
worden ontwikkeld om jongeren in staat 
te stellen in een ander land ervaring op 
een gebied naar hun keuze op te doen 
zonder risico voor de werkgever; meent 
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dat zo'n Europese regeling de uitwisseling 
van vaardigheden kan vergemakkelijken 
door werkzoekenden en werkgevers met 
elkaar in contact te brengen, te helpen 
met de administratieve formaliteiten en 
subsidies te verlenen aan deelnemende 
kmo's; is ervan overtuigd dat dit grote 
voordelen zou bieden voor de betrokken 
jongeren (werkervaring en mogelijk een 
permanente baan, talen leren, 
vaardigheden verwerven enz.), voor het 
bedrijfsleven (ontwikkeling van de 
grensoverschrijdende handel, meer 
potentiële werknemers enz.) en voor de 
EU als geheel (in termen van sociale 
cohesie, positief effect op de handel 
binnen de EU en de werkgelegenheid, 
meer geografische mobiliteit en 
arbeidsmobiliteit);

Or. en

Amendement 9
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst op het belang van 
praktijkstages en verzoekt
onderwijsinstellingen en de particuliere 
sector samen te werken om deze vorm van 
ervaring te faciliteren, met name wat de 
dialoog tussen universiteiten en 
bedrijfsleven betreft;

Or. en
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Amendement 10
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt dat jongeren in staat 
stellen een deel van hun opleiding in het 
buitenland te volgen, essentieel is om hen 
nieuwe vaardigheden, waaronder 
talenkennis, te laten verwerven en zo hun 
kansen op integratie op de arbeidsmarkt 
te vergroten; is bijgevolg verheugd over 
het voornemen van de Commissie om een 
"Jeugd in beweging"-kaart te 
ontwikkelen om alle jongeren te helpen in 
een andere lidstaat te gaan studeren, en 
Europese mobiliteitsbeurzen voor 
studenten te creëren om meer jonge 
Europeanen, en met name kansarme 
jongeren, in de gelegenheid te stellen 
gedurende een tijd in een ander land te 
studeren, een beroepsopleiding te volgen 
of stage te lopen;

Or. en

Amendement 11
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. verwelkomt en steunt ten 
volle het voorstel van de Commissie om 
het stelsel voor de erkenning van 
beroepskwalificaties te herzien; is van 
mening dat de Commissie bij haar 
herziening van de richtlijn 
beroepskwalificaties een zinvolle 
beoordeling moet maken van de sociale en 
economische effecten van de richtlijn in 
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haar huidige vorm; meent dat de 
wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties tussen alle lidstaten 
een topprioriteit van de Commissie moet 
blijven;

Or. en

Amendement 12
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de interactie te 
versterken tussen de bestaande 
kwalificatiestelsels, zoals Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, het Bologna-proces 
in het hoger onderwijs en het Europees 
kwalificatiekader;

4. verzoekt de Commissie de bestaande 
stelsels voor de erkenning van 
kwalificaties, zoals Richtlijn 2005/36/EG 
betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, het Bologna-proces 
in het hoger onderwijs en het Kopenhagen-
proces in de beroepsopleiding, beter te 
coördineren, met name door een betere 
benutting van het Europees 
kwalificatiekader en het Europees systeem 
van studiepuntenoverdracht voor 
beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) 
en door de ontwikkeling van Europass;

Or. fr

Amendement 13
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de interactie te
versterken tussen de bestaande 
kwalificatiestelsels, zoals Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van 

4. verzoekt de Commissie de
samenwerking te behouden tussen de 
bestaande kwalificatiestelsels, zoals 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
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beroepskwalificaties, het Bologna-proces 
in het hoger onderwijs en het Europees 
kwalificatiekader;

erkenning van beroepskwalificaties, het 
Bologna-proces in het hoger onderwijs en 
het Europees kwalificatiekader; stelt dat de 
lidstaten de bevoegdheid moeten 
behouden om onderwijskwalificaties vast 
te stellen overeenkomstig hun specifieke 
maatschappelijke en culturele 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 14
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de interactie te
versterken tussen de bestaande 
kwalificatiestelsels, zoals Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, het Bologna-proces
in het hoger onderwijs en het Europees 
kwalificatiekader;

4. verzoekt de Commissie de interactie te
onderzoeken tussen Richtlijn 2005/36/EG 
betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, het Bologna-proces 
en het Europees kwalificatiekader;

Or. en

Amendement 15
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat het vanuit het oogpunt
van de interne markt belangrijk is alle 
belemmeringen voor arbeidsmobiliteit te
elimineren; wijst op het belang van de 
richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties en verzoekt de 
Commissie om, met het oog op het 

5. wijst erop dat belangrijk is de mobiliteit
van werknemers in de interne markt te
vergemakkelijken; wijst op het belang van 
de richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties en verzoekt de
Europese Commissie om, op basis van de 
reeds in gang gezette hervorming van de 
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versterken van het beroepsonderwijs en de
beroepsopleiding in Europa, rekening te 
houden met de reeds in gang gezette 
hervorming van de richtlijn;

richtlijn, de bestaande stelsels voor de 
erkenning van beroepskwalificaties te 
hervormen;

Or. fr

Amendement 16
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat het vanuit het oogpunt van 
de interne markt belangrijk is alle
belemmeringen voor arbeidsmobiliteit te 
elimineren; wijst op het belang van de 
richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties en verzoekt de 
Commissie om, met het oog op het 
versterken van het beroepsonderwijs en de
beroepsopleiding in Europa, rekening te 
houden met de reeds in gang gezette
hervorming van de richtlijn;

5. wijst erop dat het vanuit het oogpunt van 
de interne markt belangrijk is bestaande 
kunstmatige belemmeringen voor 
arbeidsmobiliteit te elimineren; wijst op het 
belang van de richtlijn betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties en 
verzoekt de Commissie bij haar aan de 
gang zijnde raadpleging te overwegen om 
beroepsonderwijs en beroepsopleiding op 
te nemen in de hervorming van de 
richtlijn;

Or. en

Amendement 17
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Europese Commissie, de 
lidstaten en het Europees Parlement de 
Europese programma's voor de mobiliteit 
van leerlingen en studenten, en met name 
het Leonardo da Vinci-programma, te 
steunen en uit te breiden teneinde een 
grotere mobiliteit van leerlingen in de 
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interen markt te bevorderen;

Or. fr

Amendement 18
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat er ook een interne 
markt voor voortgezette 
beroepsopleidingen bestaat en verzoekt de 
lidstaten meer adviesbureaus over het 
aanbod aan bijscholing en 
beroepsmobiliteit in eigen land en in 
andere lidstaten ter beschikking te stellen;

Or. de

Amendement 19
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. wijst op de integratieproblemen 
waarmee onderdanen van derde landen te 
maken krijgen wanneer hun kwalificaties 
niet worden erkend; verzoekt de
Commissie om een evaluatie van het 
effect van het Europees kwalificatiekader 
op de erkenning van de kwalificaties van 
onderdanen van derde landen;

Or. en
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Amendement 20
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan ondersteuning van 
grensoverschrijdende contacten en 
platformen voor communicatie tussen 
onderwijsinstellingen en werkgevers met 
het oog op het uitwisselen van goede 
praktijken in het kader van de 
dienstenrichtlijn;

6. dringt aan ondersteuning van 
grensoverschrijdende contacten en 
platformen voor communicatie tussen de
onderwijsinstellingen en de werkgevers 
met het oog op het uitwisselen van goede 
praktijken;

Or. fr

Amendement 21
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan ondersteuning van 
grensoverschrijdende contacten en 
platformen voor communicatie tussen 
onderwijsinstellingen en werkgevers met 
het oog op het uitwisselen van goede 
praktijken in het kader van de 
dienstenrichtlijn;

6. dringt aan ondersteuning van 
grensoverschrijdende contacten en 
platformen voor communicatie tussen 
onderwijsinstellingen en werkgevers met 
het oog op het uitwisselen van goede 
praktijken;

Or. en

Amendement 22
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 7. verzoekt de Commissie en de lidstaten
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in het kader van EU-wetgeving voor de
interne markt ondersteuning te geven aan
voorlichtingsprogramma's die 
waarborgen dat het bedrijfsleven,
overheidsinstanties en consumenten beter 
op de hoogte raken van hun rechten en 
plichten.

de volledige omzetting van de EU-
wetgeving te ondersteunen om een 
efficiëntere interne markt mogelijk te
maken, en op basis daarvan informatie te 
verstrekken aan belanghebbenden zoals 
bedrijven en ambtenaren, zodat zij beter 
op de hoogte raken van de omgezette 
wetgeving;

Or. en

Amendement 23
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt alle spelers op de 
arbeidsmarkt, waaronder 
beroepssectoren, bedrijven, vakbonden, 
ministeries en openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, een structurele 
sociale dialoog aan te gaan over hoe 
jongeren beter in het beroepsleven 
kunnen worden geïntegreerd, hoe een 
leven lang leren en formele en informele 
opleidingen kunnen worden bevorderd, en 
hoe er uiteindelijk een EU-
onderwijsstelsel kan worden ontwikkeld 
dat de EU-burgers loopbaanzekerheid kan 
bieden;

Or. en

Amendement 24
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is voorstander van het gebruik van 
moderne technologie in de ruimste en 
meest verbeeldingrijke vorm, onder meer 
videospellen met rollenspel, die jongeren 
als wedstrijd kunnen spelen op Europees 
niveau (bijvoorbeeld in het kader van een 
EU-wedstrijd voor scholen), terwijl zij 
tegelijk leren en zich informeren over hoe 
de economie en de EU werken.

Or. en


