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BG Единство в многообразието BG 

16.5.2017 B8-0298/1 

Изменение  1 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че 

правилното признаване, разбиране и 

оценяване на уменията излиза извън 

сферата на това, което се търси на 

пазара на труда; като има предвид, че 

наличните и необходими на пазара на 

труда умения биха извлекли полза от 

една ЕКР, която може да установи и 

съчетае тези умения и по този начин 
да донесе социални и икономически 

ползи; като има предвид, че е от 

основно значение да се помогне на 

гражданите да придобиват и 

обновяват компетентности и умения 

през целия си живот; 

A. като има предвид, че ЕС се оказа 

напълно неспособен да се справи с 

кризата, свързана с безработицата, 

като – считано към март 2017 г. – 

19,716 милиона европейски граждани 

(15,515 милиона в еврозоната) 

продължават да бъдат безработни; 

като има предвид, че политиките и 

решенията на ЕС са една от 

основните причини за безработицата 
и за влошаване на положението във 

всяка една от държавите членки; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Изменение  2 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че по-добрата 

съпоставимост на квалификациите 

повишава възможността за наемане 
на работа и професионално 

израстване за всички работници 

мигранти; 

Б. като има предвид, че единният 

пазар и европейската политика за 

мобилност, включително 

Директивата относно 

командироването на работници, 

предизвикаха явленията като 

социален дъмпинг и „пазаруване на 

работна ръка“, давайки възможност 

на икономически оператори, които 

желаят да избегнат или заобиколят 

съществуващите социални правила, 
за да получат конкурентни 

предимства, да го направят, 

злоупотребявайки със 

съществуващите различия между 

държавите членки по отношение на 

заплатите и социалните данъци; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Изменение  3 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, като отчита 

новите предизвикателства от страна 

на обществото и на технологичните 

и демографските промени, ЕКР, чрез 

процеса на по-нататъшното си 

развитие, може да подкрепи ученето 

през целия живот както от гледна 

точка на подкрепата на равните 

възможности и справедливостта в 

образованието, така и на 

подобряването на пропускаемостта 

между образованието и системите за 

обучение; като има предвид, че 

образованието и обучението следва да 

помагат на хората да се 

приспособяват към всякакви 

обстоятелства, пред които може да 

бъдат изправени, като повишават 

квалификацията и образоват 

гражданите чрез цялостен подход, 

така че те да станат критично 

мислещи, уверени и независими, както 

и да придобият уменията, 

необходими за 21-ви век; 

Г. като има предвид, че 

засилващата се тенденция да се 

прибягва към незаконната имиграция 
от държави с ниско заплащане на 

труда, фиктивната самостоятелна 

заетост, възлагане на външни 

изпълнители и на подизпълнители, 

която води до увеличаване на броя на 

несигурните работни места, на 

безработицата и на влошаване на 

общото ниво на защита на 

работниците; 

Or. en 



 

AM\1126103BG.docx  PE603.753v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

16.5.2017 B8-0298/4 

Изменение  4 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че една от 

целите на ЕКР е да улесни 

сравняването между 

образователните системи и по този 

начин да даде тласък за промяна и 

реформи на национално и секторно 

равнище, с оглед постигане на целите 

на стратегията „Европа 2020“ и на 

стратегическата рамка „Образование 

и обучение 2020“; 

Е. като има предвид, че доброто 

разбиране и оценяване на наличните 

компетентности, умения и 

квалификации, както и на онези, 

които липсват на националните 

пазари на труда, е от основно 

значение, за да се осигури по-добро 

съответствие между предлагането и 

търсенето на пазара на труда, с цел 

да се помогне на гражданите да 

придобиват нови умения и 

актуализират вече придобитите 

такива през целия си живот; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/5 

Изменение  5 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че поради 

липсата на амбиция от страна на 

държавите членки и въпреки 

наблюдаваната досега ангажираност, 

все още се наблюдават липса на 

прозрачност на квалификациите и 

ниска степен на признаване на 

чуждестранните квалификации; като 

има предвид, че са необходими 

корекции в ЕКР с цел квалификациите 

да бъдат по прозрачни и сравними; 

Ж. като има предвид, че 

работниците се нуждаят от 

подходяща национална стратегия за 

професионално и продължаващо 

професионално обучение, както и 

техническа преквалификация, което 

да им позволи да подобрят уменията 

си, за да отговори на нуждите на 

националните пазари на труда; като 

има предвид, че тези стратегии 

трябва да се прилагат на национално 

равнище, за да отговорят на 

специфичните нужди на гражданите 

на всяка държава членка; като има 

предвид, че следва да се развият в по-

голяма степен двустранните 

споразумения за взаимното 

признаване на дипломи, обучение, 

умения, компетентности и 

квалификации между държавите 

членки; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/6 

Изменение  6 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че ЕКР следва 

да предоставя мета-рамка за 

ползвателите и да улеснява 

сътрудничеството между органите 

на държавите членки, социалните 

партньори, доставчиците на 

образование и обучение, синдикалните 

организации, гражданското общество 

и други заинтересовани страни на 

международно равнище; 

З. като има предвид, че прекалено 

голям брой работни места остават 

незапълнени поради несъответствия 
между уменията на кандидатите и 

търсенето на националните пазари 
на труда; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Изменение  7 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че само 

Нидерландия и Швеция имат 

въведени специални процедури в 

рамките на националните си 

квалификационни рамки за 

включването на неформалните 

квалификации и че нито една 

държава членка няма специални 

процедури за самостоятелно учене в 

рамките на националните си 

квалификационни рамки; 

И. като има предвид, че системите 

за образование и обучение са от 

изключителната компетентност на 

държавите членки, в съответствие с 

член 6 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС); като има предвид, че 

единствено чрез целеви обмени и 

сътрудничество между страните ще 

даде възможност за подходящо 

признаване и разглеждане на умения, 

компетентности и квалификации; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/8 

Изменение  8 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Съображение Й 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че във 

възможно най-кратки срокове и не по-

късно от 2018 г., държавите членки 

следва да постигнат споразумения в 

съответствие с ЕКР за валидиране на 

неформално и самостоятелно учене, 

свързано с националните 

квалификационни рамки, 

включително на умения, придобити в 

рамките на доброволческа дейност;  

Й. като има предвид, че само 

държавите членки, в интерес на 

близостта със собствените си 

граждани и легитимността, са в 

състояние да разберат и да реагират 

на предизвикателствата в областта 
на заетостта и образованието, тъй 

като социално-икономическите 

условия във всяка държава са 

различни; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Изменение  9 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва инициативата на 

Комисията за преразглеждане на ЕКР 

и за допълнителна подкрепа за 
модернизацията на европейските 

системи за образование и обучение, 

като същевременно се зачитат 

националните компетенции и се 

гарантира запазването на 

характерните черти на 

образователните системи в 
държавите членки; 

1. припомня, че модернизацията на 

националните системи за образование 

и обучение са от компетентността 

на държавите членки; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Изменение  10 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва, че една от ролите 

на ЕКР се състои в това да подобрява 

съпоставимостта на 

квалификациите, придобити в 

държавите членки, като 

същевременно се гарантират 

специфичните характеристики на 

националните образователни 

системи; 

4. подчертава факта, че 

транснационалната мобилност сама 

по себе си не може да разреши 

проблема с безработицата в ЕС, и по-

специално с младежката 

безработица, и трябва да бъде 

придружена от инвестиции на 

национално равнище, преоценка на 

статута на „стажант/обучаващ се 

работник“ и професионално обучение; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Изменение  11 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. посочва, че Съюзът следва да 

направи възможно, независимо от 

възрастта или състоянието, 

уменията и способностите на всеки 

човек, включително тези, придобити 

благодарение на доброволческата 

дейност, да бъдат по-видими и по-

добре добре оценени и признати по 

ясен и достъпен начин, по-специално в 

трансграничните райони, независимо 

къде или как са придобити 

съответните умения и 

компетентности; подчертава 

необходимостта държавите членки да 

положат по-сериозни усилия за по-

бързото и по-ефективното 

признаване на квалификациите и 

съотнасянето им към съответното 

ниво на ЕКР; 

5. припомня, че 

транснационалната професионална 

мобилност трябва да бъде доброволна, 

а не принудителна, и трябва да 

отговаря по-добре на изискванията, 

свързани с търсенето и предлагането 

на пазарите на труда на държавите 

членки; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Изменение  12 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. припомня необходимостта да 

се подчертае значението на 

прилагането на EKP, с цел да се 

повиват качеството и потенциалът 
на рамката; 

6. подчертава, че стандартите за 

качество на образованието, 

работните места и услугите на всяка 

държава членка не бива в никакъв 

случай да се жертват за целите на 

взаимното признаване на 

компетентности, умения, дипломи и 

квалификации, особено когато става 

въпрос за работници от трети 

държави; подчертава факта, че е 

отговорност на всяка държава членка 

да определя равнището на 

минималната работна заплата; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/13 

Изменение  13 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. препоръчва по-голяма 

гъвкавост по отношение на 

актуализирането на съотнасянето на 

националните рамки на държавите 

членки спрямо ЕКР; 

7. призовава за подкрепа и 

насърчаване на националните методи 

и системи за оценяване на 

резултатите, постигнати чрез 

неформално или самостоятелно 

обучение в държавите членки, по-

специално в трансграничните 

региони; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/14 

Изменение  14 

Жоел Мeлен, Доминик Мартен, Мара Бицото 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0298/2017 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. припомня, че една от 

основните задачи на ЕКР е да 

улеснява и насърчава преносимостта 
на квалификациите и валидирането 

на формалното и неформално 

образование и обучение между 

различните системи за образование и 

обучение, така че да стане възможна 

транснационалната професионална 

мобилност и мобилността, свързана с 

обучение, да се разреши въпроса с 

определени несъответствия на 

европейския пазар на труда и по-добре 
да се отговори по-добре на личните 

потребности на гражданите и на 

обществото като цяло; 

8. настоява, че в случай, че бъде 

създадена рамка на равнище ЕС, тя 

трябва да остане незадължителна за 

държавите членки; счита, че 

инструмент като ЕКР следва да се 

прилага на доброволна основа, с цел да 

се позволи да участват само на онези 

държави членки, които желаят да го 

направят; 

Or. en 

 

 


