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16.5.2017 B8-0298/1 

Predlog spremembe  1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker pravilno priznavanje, 

razumevanje in vrednotenje znanj in 

spretnosti presegata okvir tistega, kar išče 

trg dela; ker bi evropsko ogrodje 

kvalifikacij koristilo znanjem in 

spretnostim, ki so na voljo, ter tistim, ki so 

potrebna na trgu dela, saj se z njim lahko 

opredeli in uskladi ta znanja in spretnosti 

ter tako zagotovi socialne in gospodarske 

koristi; ker je ključnega pomena pomagati 

posameznikom, da pridobivajo in 

posodabljajo kompetence, znanja in 

spretnosti vse svoje življenje; 

A. ker je EU v celoti spodletelo pri 

odzivanju na krizo brezposelnosti, saj je 

bilo marca 2017 še vedno brezposelnih 

19,716 milijona evropskih državljanov 

(15,515 milijona na euroobmočju); ker so 

politika in odločitve EU eden od glavnih 

razlogov za brezposelnost, saj se je položaj 

v vseh državah članicah zaradi njih 

poslabšal; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Predlog spremembe  2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker večja primerljivost kvalifikacij 

povečuje možnosti za zaposlitev in 

poklicno rast za vse delavce migrante; 

B. ker sta enotni trg in evropska 

politika mobilnosti, vključno z direktivo o 

napotitvi delavcev, privedla do pojava 

socialnega dampinga in izbiranja 

najcenejše delovne sile, zaradi česar se 

lahko gospodarski subjekti izogibajo 

veljavnim socialnim predpisom, da bi z 

zlorabo obstoječih razlik pri plačah in 

socialnih prispevkih med državami 

članicami pridobili konkurenčno 

prednost; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Predlog spremembe  3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker ob upoštevanju novih 

družbenih izzivov ter tehnoloških in 

demografskih sprememb nadaljnji razvoj 

evropskega ogrodja kvalifikacij lahko 

podpira vseživljenjsko učenje tako s 

spodbujanjem enakih možnosti in 

pravičnosti v izobraževanju kot z 

izboljševanjem prepustnosti med 

izobraževalnimi sistemi in sistemi 

usposabljanja; ker bi morala 

izobraževanje in usposabljanje ljudem 

pomagati pri prilagajanju na različne 

razmere, s katerimi se bodo srečevali, s 

celostnim izpopolnjevanjem in 

izobraževanjem, da bi postali kritični, 

samozavestni in samostojni, pa tudi pri 

pridobivanju znanj in spretnosti, 

potrebnih za 21. stoletje; 

D. ker se zaradi vse večjega 

nezakonitega priseljevanja iz držav z 

nizkimi plačami, navideznega 

samozaposlovanja ter oddajanja del 

zunanjim izvajalcem in podizvajalcem 

povečuje število prekarnih delovnih mest 
in brezposelnost ter slabša splošna raven 

zaščite delavcev; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Predlog spremembe  4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker je cilj evropskega ogrodja 

kvalifikacij poenostaviti primerljivost 

izobraževalnih sistemov ter tako zagotoviti 

zagon za spremembe in reforme na 

nacionalni in sektorski ravni, kar bi 

sčasoma omogočilo doseganje ciljev 

strategije Evropa 2020 in strateškega 

okvira za evropsko sodelovanje v 

izobraževanju in usposabljanju (ET 

2020); 

F. ker je dobro razumevanje in 

upoštevanje kompetenc, znanja, spretnosti 

in kvalifikacij, ki so na voljo, ter tistih, ki 

jih na nacionalnih trgih dela primanjkuje, 

ključnega pomena za zagotovitev boljše 

usklajenosti ponudbe in povpraševanja ter 

za pomoč državljanom pri pridobivanju 

novih in posodabljanju obstoječih 

spretnosti skozi celo življenje; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/5 

Predlog spremembe  5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker sta zaradi premajhnih ambicij 

držav članic in kljub dosedanjim 

prizadevanjem še opazna pomanjkanje 

preglednosti pri kvalifikacijah in nizka 

raven priznavanja tujih kvalifikacij; ker je 

treba evropsko ogrodje kvalifikacij 

prilagoditi, da bodo te postale še bolj 

pregledne in primerljive; 

G. ker delavci za izboljšanje svojih 

kompetenc potrebujejo ustrezno 

nacionalno strategijo za poklicno 

usposabljanje in vseživljenjsko strokovno 

izobraževanje ter strokovno 

prekvalifikacijo, da bo njihova 

kvalificiranost ustrezala potrebam na 

nacionalnih trgih dela; ker je treba te 

strategije izvajati na nacionalni ravni, da 

bi izpolnili specifične potrebe državljanov 

v posameznih državah članicah; ker bi 

bilo treba oblikovati dvostranske 

sporazume o vzajemnem priznavanju 

diplom, usposabljanja, znanja, kompetenc 
in kvalifikacij med državami članicami; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/6 

Predlog spremembe  6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker bi bilo treba v okviru 

evropskega ogrodja kvalifikacij zagotoviti 

metaogrodje za uporabnike ter olajšati 

sodelovanje med organi držav članic, 

socialnimi partnerji, izvajalci 

izobraževanja in usposabljanja, sindikati, 

civilno družbo ter drugimi deležniki na 

mednarodni ravni; 

H. ker zaradi razlik med znanjem in 

spretnostmi ter povpraševanjem na 

nacionalnih trgih dela vse preveč delovnih 

mest ostane nezapolnjenih; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Predlog spremembe  7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker sta le Nizozemska in Švedska v 

okviru svojega nacionalnega ogrodja 

kvalifikacij  vzpostavili posebne postopke 

za vključevanje neformalnih kvalifikacij; 

ker nobena država članica nima posebnih 

postopkov za priložnostno učenje v svojem 

nacionalnem ogrodju kvalifikacij; 

I. ker je področje sistemov 

izobraževanja in usposabljanja v skladu s 

členom 6 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU) v izključni pristojnosti 

držav članic; ker lahko ustrezno 

priznavanje ter upoštevanje znanja, 

spretnosti, kompetenc in kvalifikacij 

dosežemo le s ciljno usmerjeno izmenjavo 

in sodelovanjem med državami; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/8 

Predlog spremembe  8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker bi morale države članice v 

skladu z evropskim ogrodjem kvalifikacij 

čimprej, vendar najkasneje v letu 2018 

vzpostaviti ureditve za vrednotenje 

neformalnega in priložnostnega učenja, 

povezanega z nacionalnim ogrodjem 

kvalifikacij, vključno z znanji, 

pridobljenimi med prostovoljnimi 

dejavnostmi;  

J. ker lahko le države članice zaradi 

bližine s svojimi državljani in legitimnosti 

razumejo izzive na področju poklicnega 

izobraževanja in ukrepajo, saj so socialno-

ekonomske razmere v posameznih 

državah različne; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Predlog spremembe  9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. je seznanjen s pobudo Komisije za 

revizijo evropskega okvira kvalifikacij 

(EOK) in nadaljnjo podporo 

posodabljanju evropskih sistemov 

izobraževanja in usposabljanja, ob 

nadaljnjem upoštevanju nacionalnih 
pristojnosti in jamstvu, da se bodo zaščitile 

posebnosti izobraževalnih sistemov držav 

članic; 

1. opozarja, da je posodabljanje 

nacionalnih sistemov izobraževanja in 

usposabljanja v pristojnosti držav članic; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Predlog spremembe  10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. ugotavlja, da je ena od vlog EOK 

povečati primerljivost kvalifikacij, 

pridobljenih v državah članicah, ter hkrati 

ščititi posebnosti nacionalnih 

izobraževalnih sistemov; 

4. poudarja dejstvo, da le 

čeznacionalna mobilnost ne more rešiti 

problema brezposelnosti v EU, zlasti 

brezposelnosti mladih, in da jo morajo 

dopolnjevati nacionalne naložbe, ponovno 

ovrednotenje vajeništva in poklicno 

usposabljanje; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Predlog spremembe  11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja, da bi morala Unija vsem, 

ne glede na njihovo starost ali status, 

omogočiti boljšo prepoznavnost, cenjenje 
in priznavanje njihovih znanj, spretnosti 

in kompetenc na jasen in dostopen način, 

tudi tistih, pridobljenih s prostovoljstvom, 

zlasti na čezmejnih območjih, ne glede na 

to, kje ali kako so ta znanja, spretnosti in 

kompetence pridobili; poudarja potrebo 

po večjem prizadevanju držav članic za 

hitrejše in učinkovitejše priznavanje 

kvalifikacij in referenc v ustreznem EOK; 

5. poudarja, da mora biti 

čeznacionalna poklicna mobilnost 

prostovoljna in ne prisilna in se mora 

boljše odzivati na ponudbo in 

povpraševanje na trgu dela držav članic; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Predlog spremembe  12 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. želi spomniti, da je treba izpostaviti 

izvajanje EOK, da bi se povečala kakovost 

in potencial ogrodja; 

6. poudarja, da se nikoli ne bi smeli 

žrtvovati kakovostni standardi posameznih 

držav članic na področju izobraževanja, 

zaposlovanja in storitev v zameno za 

vzajemno priznavanje kompetenc, znanj, 

spretnosti, diplom in kvalifikacij, zlasti ko 

gre za delavce iz tretjih držav; poudarja 

dejstvo, da je odgovornost posamezne 

države članice, da določi svojo minimalno 

plačo; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/13 

Predlog spremembe  13 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. priporoča večjo prožnost pri 

posodabljanju referenc v nacionalnih 

okvirih EOK; 

7. poziva, naj se podpirajo in 

spodbujajo nacionalne metode in sistemi 

za ocenjevanje rezultatov, doseženih z 

neformalnimi ali priložnostnimi učnimi 

metodami v državah članicah, zlasti v 

čezmejnih regijah; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/14 

Predlog spremembe  14 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0298/2017 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. želi spomniti, da je ena od glavnih 

nalog EOK poenostavitev in spodbujanje 

prenosa kvalifikacij ter uveljavljanje 

formalnega in neformalnega 

usposabljanja in izobraževanja med 

različnimi sistemi izobraževanja in 

usposabljanja, da se omogoči 

čeznacionalna poklicna in učna mobilnost 

za boljše prilagajanje evropskemu trgu 

dela in izpolnjevanje osebnih potreb 

državljanov in družbe na splošno; 

8. vztraja, da v primeru vzpostavitve 

ogrodja EU, le-to ne bi bilo obvezno za 

nobeno državo članico; meni, da bi 

moralo biti izvajanje instrumenta, kot je 

EOK, prostovoljno, da bi ga lahko 

uporabljale le države članice, ki bi to 

želele; 

Or. en 

 

 

 


