
 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

16.5.2017 B8-0298/1 

Tarkistus  1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. katsoo, että taitojen 

tunnustaminen, ymmärtäminen ja 

arviointi ulottuu työmarkkinoiden 

vaatimuksia laajemmalle; katsoo, että 

taidot, jotka ovat saatavilla ja joille on 

kysyntää työmarkkinoilla, hyötyisivät 

EQF:stä, jossa nämä taidot voidaan 

määrittää ja sovittaa yhteen ja joka voi 

siten tarjota sosiaalisia ja taloudellisia 

etuja; katsoo, että on olennaisen tärkeää 

auttaa ihmisiä omaksumaan ja 

päivittämään osaamistaan ja taitojaan 

koko elämän ajan; 

A. toteaa unionin epäonnistuneen 

täysin työttömyyskriisin hoitamisessa, sillä 

19,716 miljoonaa unionin kansalaista 

(joista 15,515 miljoonaa euroalueella) oli 

edelleen työttömänä maaliskuussa 2017; 

toteaa unionin politiikkojen ja päätösten 

olleen yksi tärkeimmistä työttömyyden 

syistä ja pahentaneen työttömyyttä 

kaikissa jäsenvaltioissa; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Tarkistus  2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. katsoo, että tutkintojen parempi 

vertailtavuus parantaa kaikkien 

siirtotyöläisten työllistymisen ja 

ammatillisen kasvun mahdollisuuksia; 

B. toteaa, että sisämarkkinat ja 

Euroopan liikkuvuuspolitiikka, mukaan 

lukien työntekijöiden lähettämistä 

koskeva direktiivi, ovat aiheuttaneet 

sosiaalista polkumyyntiä ja edullisimman 

työvoiman käyttöä, jolloin talouden 

toimijat, jotka haluavat kilpailuetua 

saadakseen välttää tai kiertää voimassa 

olevia sosiaalisia sääntöjä, voivat toimia 

näin käyttämällä väärin hyväkseen 

jäsenvaltioiden välisiä palkka- ja 

sosiaalimaksueroja; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Tarkistus  3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. katsoo, että ottamalla huomioon 

yhteiskunnan asettamat uudet haasteet ja 

teknologian ja väestörakenteen muutokset 

EQF:ssä voidaan sen edelleen 

kehittämisen avulla tukea elinikäistä 

oppimista sekä tukemalla yhtäläisiä 

mahdollisuuksia ja 

oikeudenmukaisuuden toteutumista 

koulutuksessa että parantamalla eri 

koulutustasojen ja -lajien välisiä 

siirtymismahdollisuuksia; katsoo, että 

koulutuksella pitäisi auttaa ihmisiä 

sopeutumaan kaikkiin olosuhteisiin, joita 

heidän eteensä voi tulla, parantamalla 

heidän taitojaan ja kouluttamalla heitä 

kokonaisvaltaisesti, jotta heistä tulee 

kriittisiä, itsevarmoja ja riippumattomia ja 

jotta he myös hankkivat 2000-luvulla 

tarvittavat taidot; 

D. toteaa, että alati yleistyvä 

turvautuminen matalan palkkatason 

maista peräisin olevaan laittomaan 

maahanmuuttoon, näennäisyrittäjyyteen, 

ulkoistamiseen ja alihankintaan johtaa 

epävarmojen työsuhteiden ja 

työttömyyden lisääntymiseen ja heikentää 

työntekijöiden suojan yleistä tasoa; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Tarkistus  4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. katsoo, että yhtenä EQF:n 

tavoitteista on helpottaa 

koulutusjärjestelmien välistä vertailua ja 

vauhdittaa siten muutosta ja uudistuksia 

kansallisesti ja toimialakohtaisesti, jotta 

voitaisiin saavuttaa 

Eurooppa 2020 -strategian ja ET 

2020 -puitteiden tavoitteet; 

F. katsoo, että on olennaisen tärkeää 

ymmärtää hyvin ja arvostaa sekä 

kansallisilla työmarkkinoilla saatavilla 

olevia että niiltä puuttuvia pätevyyksiä, 

taitoja ja tutkintoja, jotta voidaan tukea 

työvoiman tarjonnan ja kysynnän 

parempaa yhteensovittamista ja auttaa 

kansalaisia hankkimaan uusia taitoja ja 

verestämään jo omaksumiaan taitoja koko 

elämän ajan; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/5 

Tarkistus  5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, että jäsenvaltioiden 

kunnianhimottomuuden vuoksi ja 

huolimatta tähän mennessä osoitetusta 

sitoutumisesta tutkintojen selkeydessä on 

edelleen puutteita ja ulkomaisten 

tutkintojen tunnustamisaste on alhainen; 

katsoo, että EQF:ään tarvitaan 

mukautuksia, joilla tutkinnoista tehdään 

entistä selkeämpiä ja vertailtavissa olevia; 

G. toteaa, että työntekijät tarvitsevat 

asianmukaista kansallista ammatillisen 

perus- ja jatkokoulutuksen sekä teknisen 

uudelleenkoulutuksen strategiaa, jonka 

avulla he voivat parantaa pätevyyttään 

täyttääkseen kansallisten 

työmarkkinoiden tarpeet; katsoo, että 

nämä strategiat on pantava täytäntöön 

kansallislähtöisesti, jotta voidaan ottaa 

huomioon jokaisen jäsenvaltion 

kansalaisten erityistarpeet; katsoo, että 

olisi kehitettävä jäsenvaltioiden 

kahdenvälisiä sopimuksia 

tutkintotodistusten, taitojen, pätevyyden ja 

tutkintojen vastavuoroisesta 

tunnustamisesta; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/6 

Tarkistus  6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa, että EQF:n olisi tarjottava 

käyttäjille metakehys ja helpotettava 

yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten, 

työmarkkinaosapuolten, koulutuksen 

järjestäjien, ammattiliittojen, 

kansalaisyhteiskunnan ja muiden 

sidosryhmien välillä kansainvälisellä 

tasolla; 

H. katsoo, että liian monet työpaikat 

jäävät täyttämättä sen vuoksi, että 

hakijoiden taidot eivät vastaa kansallisten 

työmarkkinoiden vaatimuksia; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Tarkistus  7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. ottaa huomioon, että vain 

Alankomailla ja Ruotsilla on kansallisissa 

tutkintojen viitekehyksissään käytössä 

erityismenettelyt epävirallisen oppimisen 

huomioon ottamiseksi ja että millään 

jäsenvaltiolla ei ole kansallisissa 

tutkintojen viitekehyksissään 

erityismenettelyjä arkioppimista varten; 

I. toteaa, että ammatillisen ja 

yleissivistävän koulutuksen järjestelmät 

kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 6 artiklan nojalla 

jäsenvaltioiden yksinomaiseen 

toimivaltaan; toteaa, että maiden välinen 

kohdennettu vaihtotoiminta ja yhteistyö 

ovat ainoita tapoja huolehtia taitojen, 

pätevyyksien ja tutkintojen 

asianmukaisesta tunnustamisesta ja 

huomioon ottamisesta; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/8 

Tarkistus  8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 

otettava mahdollisimman pian ja 

viimeistään vuonna 2018 käyttöön EQF:n 

mukaisia järjestelyjä, joilla ne validoivat 

epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 

kansallisten tutkintojen viitekehysten 

yhteydessä, myös vapaaehtoistoiminnassa 

hankitut taidot;  

J. toteaa, että koska kunkin maan 

sosiaalis-taloudelliset olot ovat erilaisia, 

ainoastaan jäsenvaltiot kykenevät 

ymmärtämään työllisyyskoulutuksen 

haasteita ja reagoimaan niihin, sillä ne 

ovat lähellä kansalaisia ja niillä on tähän 

oikeutus; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Tarkistus  9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. panee merkille komission aloitteen 

EQF:n tarkistamisesta ja eurooppalaisten 

koulutusjärjestelmien nykyaikaistamisen 

tukemisesta edelleen kunnioittaen 

kansallista toimivaltaa ja taaten, että 

jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien 

yksilöllisten piirteiden säilyminen 

turvataan; 

1. muistuttaa, että kansallisten 

koulutusjärjestelmien nykyaikaistaminen 

kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Tarkistus  10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. toteaa, että yhtenä EQF:n 

tehtävänä on parantaa jäsenvaltioissa 

hankittujen pätevyyksien vertailtavuutta ja 

samalla suojata kansallisten 

koulutusjärjestelmien erityispiirteitä; 

4. korostaa, että unionin 

työttömyysongelmaa ja etenkään 

nuorisotyöttömyyttä ei voida ratkaista 

pelkästään kansainvälisellä 

liikkuvuudella vaan sitä on täydennettävä 

kansallisilla investoinneilla ja arvioimalla 

uudelleen oppisopimusoppilaan asemaa ja 

ammatillista koulutusta; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Tarkistus  11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. huomauttaa, että unionin olisi 

tarjottava kaikille iästä ja asemasta 

riippumatta mahdollisuus saada taitonsa 

ja osaamisensa, myös 

vapaaehtoistoiminnassa hankitut, entistä 

näkyvämmin esiin, arvostetummiksi ja 

selkeällä ja helpolla tavalla tunnustetuiksi 

erityisesti raja-alueilla riippumatta siitä, 

missä ja miten ne on hankittu; korostaa, 

että jäsenvaltioiden on panostettava 

enemmän pätevyyksien nopeampaan ja 

tehokkaampaan tunnustamiseen sekä 

EQF:n asianomaiseen tasoon 

viittaamiseen; 

5. muistuttaa, että kansainvälisen 

ammatillisen liikkuvuuden on 

perustuttava vapaaehtoisuuteen eikä 

pakkoon ja sillä on reagoitava paremmin 

jäsenvaltioiden työmarkkinoiden kysyntää 

ja tarjontaa koskeviin vaatimuksiin; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Tarkistus  12 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. muistuttaa, että EQF:n 

täytäntöönpanoa on korostettava tämän 

viitekehyksen laadun ja mahdollisuuksien 

parantamiseksi; 

6. korostaa, että kunkin jäsenvaltion 

asettamista koulutusta, työpaikkoja ja 

palveluja koskevista laatuvaatimuksista ei 

saisi koskaan tinkiä pätevyyksien, 

taitojen, oppiarvojen ja tutkintojen 

vastavuoroisen tunnustamisen vuoksi, 

etenkään kolmansista maista tulevien 

työntekijöiden kohdalla; korostaa, että 

vähimmäispalkkatason määrittäminen on 

jäsenvaltioiden vastuulla; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/13 

Tarkistus  13 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. suosittelee lisäämään joustavuutta, 

joka koskee kansallisten tutkintojen 

viitekehyksen EQF:ää koskevien 

viittauksien pitämistä ajan tasalla; 

7. edellyttää, että tuetaan ja 

edistetään kansallisia menetelmiä ja 

järjestelmiä, joilla arvioidaan 

epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen 

avulla jäsenvaltioissa ja etenkin 

rajaseutualueilla saavutettuja tuloksia; 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.5.2017 B8-0298/14 

Tarkistus  14 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. muistuttaa, että yhtenä EQF:n 

päätehtävistä on tutkintojen siirron sekä 

virallisen oppimisen ja arkioppimisen 

tunnustamisen validoinnin helpottaminen 

ja edistäminen erilaisten 

koulutusjärjestelmien välillä, jotta 

mahdollistetaan kansainvälinen 

ammatillinen ja oppimiseen liittyvä 

liikkuvuus, puututaan kysynnän ja 

tarjonnan kohtaamattomuuteen 

eurooppalaisilla työmarkkinoilla ja 

vastataan paremmin kansalaisten 

henkilökohtaisiin tarpeisiin ja koko 

yhteiskunnan tarpeisiin; 

8. edellyttää, että mikäli unionin 

viitekehys otetaan käyttöön, siitä ei tehdä 

jäsenvaltioita sitovaa; katsoo, että 

eurooppalainen tutkintojen viitekehys 

olisi pantava täytäntöön 

vapaaehtoisuuteen perustuen, jotta 

tällaiseen välineeseen voisivat osallistua 

vain siihen halukkaat jäsenvaltiot; 

Or. en 

 

 


