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16.5.2017 B8-0298/1 

Ändringsförslag  1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Ett ordentligt erkännande och en 

ordentlig förståelse och bedömning av 

kompetens sträcker sig utöver vad som 

efterfrågas av arbetsmarknaden. Den 

kompetens som finns tillgänglig och den 

som efterfrågas på arbetsmarknaden 

gynnas av en europeisk referensram för 

kvalifikationer som kan identifiera och 

matcha denna kompetens och därmed ge 

sociala och ekonomiska fördelar. Det är 

grundläggande att hjälpa enskilda att 

erhålla och uppdatera kompetens och 

färdigheter under hela livet. 

A. EU har fullständigt misslyckats 

med att ta itu med arbetslöshetskrisen, då 

19,716 miljoner EU-medborgare (15,515 

miljoner i euroområdet) fortfarande var 

arbetslösa i mars 2017. EU:s politik och 

beslut är en av de största orsakerna till 

arbetslösheten och har förvärrat 

situationen i varje medlemsstat. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Ändringsförslag  2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Om kvalifikationerna kan 

jämföras i högre grad ökar möjligheterna 

till anställning och yrkesutveckling för 

alla migrerande arbetstagare. 

B. Den inre marknaden och EU:s 

politik för rörlighet, inbegripet direktivet 

om utstationering av arbetstagare, har 

gett upphov till fenomenen social 

dumpning och arbetskraftsshopping, som 

gör det möjligt för ekonomiska aktörer 

som vill undvika eller kringgå gällande 

sociala bestämmelser i syfte att skaffa sig 

konkurrensfördelar att göra detta genom 

att missbruka de befintliga skillnaderna 

mellan medlemsstaterna i fråga om löner 

och sociala avgifter. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Ändringsförslag  3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Genom att ta hänsyn till de nya 

utmaningarna i samhället och till de 

tekniska och demografiska 

förändringarna kan den europeiska 

referensramen för kvalifikationer, genom 

att den ytterligare utvecklas, stödja 

livslångt lärande både när det gäller att 

stödja lika möjligheter och lika tillgång 

till utbildning och att förbättra 

genomträngligheten mellan 

utbildningssystemen. Utbildning bör göra 

det lättare för människor att anpassa sig 

till alla tänkbara situationer genom en 

allmän kompetenshöjning och utbildning, 

så att de blir kritiska, självsäkra och 

oberoende och också förvärvar den 

kompetens som behövs för 2000-talet. 

D. Den ökande tendensen att utnyttja 

irreguljär invandring från låglöneländer, 

fiktivt egenföretagande, utkontraktering 

och underentreprenad leder till en ökning 

av antalet otrygga arbeten, arbetslöshet 

och en försämring av den allmänna 

skyddsnivån för arbetstagare. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Ändringsförslag  4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Ett av målen med den europeiska 

referensramen för kvalifikationer är att 

göra det lättare att jämföra 

utbildningssystem och således 

tillhandahålla en drivkraft för förändring 

och reformer på nationell nivå och 

sektornivå, i syfte att nå målen i Europa 

2020-strategin och i ramen för Utbildning 

2020. 

F. En god förståelse och 

uppskattning av de kompetenser, 

färdigheter och kvalifikationer som är 

tillgängliga, och av de som saknas på de 

nationella arbetsmarknaderna, är 

grundläggande för en bättre matchning 

mellan utbud och efterfrågan på 

arbetskraft och för att hjälpa 

medborgarna att skaffa sig nya 

färdigheter och uppdatera befintliga 

färdigheter genom hela livet. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/5 

Ändringsförslag  5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. På grund av medlemsstaternas 

brist på ambition och trots engagemanget 

hittills, råder det fortfarande bristande 

insyn i kvalifikationer och en låg 

erkännandegrad av utländska 

kvalifikationer. Den europeiska 

referensramen för kvalifikationer behöver 

justeras för att kvalifikationerna ska bli 

ännu mer transparenta och jämförbara. 

G. Arbetstagarna behöver en lämplig 

nationell strategi för yrkesutbildning och 

fortbildning samt teknisk omskolning, 

vilket kommer att ge dem möjlighet att 

förbättra sin kompetens för att kunna 

möta efterfrågan på de nationella 

arbetsmarknaderna. Dessa strategier 

måste genomföras på nationell grund för 

att tillgodose de specifika behoven hos 

medborgarna i varje medlemsstat. 

Bilaterala avtal om ömsesidigt 

erkännande av examensbevis, 

yrkesutbildning, färdigheter, kompetens 

och kvalifikationer mellan 

medlemsstaterna bör utvecklas. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/6 

Ändringsförslag  6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Den europeiska referensramen för 

kvalifikationer bör utgöra en 

övergripande ram för användare och 

underlätta samarbetet mellan 

medlemsstaternas myndigheter, 

arbetsmarknadens parter, 

utbildningsanordnare, fackföreningar, det 

civila samhället och andra aktörer på 

internationell nivå. 

H. Alltför många tjänster förblir 

otillsatta på grund av att de sökandes 

färdigheter inte stämmer överens med de 

krav som råder på de nationella 

arbetsmarknaderna. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Ändringsförslag  7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Skäl I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Endast Nederländerna och Sverige 

har inom sina nationella referensramar 

för kvalifikationer infört specifika 

förfaranden för inbegripande av icke-

formella kvalifikationer. Ingen 

medlemsstat har specifika förfaranden för 

informellt lärande inom sina nationella 

referensramar för kvalifikationer. 

I. Yrkesutbildnings- och 

utbildningssystemen omfattas av 

medlemsstaternas exklusiva behörighet i 

enlighet med artikel 6 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget). Endast riktade utbyten och 

samarbete mellan länderna kommer att 

möjliggöra korrekt erkännande och 

bedömning av färdigheter, kompetens och 

kvalifikationer. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

16.5.2017 B8-0298/8 

Ändringsförslag  8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Skäl J 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

J. Medlemsstaterna bör så snart som 

möjligt, men senast 2018, införa rutiner, i 

linje med den europeiska referensramen 

för kvalifikationer, för validering av icke-

formellt och informellt lärande med 

anknytning till de nationella 

referensramarna för kvalifikationer, 

inbegripet färdigheter som erhållits 

genom volontärverksamhet.  

J. Endast medlemsstaterna själva, 

med sin närhet till medborgarna och sin 

legitimitet, kan förstå och bemöta 

utmaningarna när det gäller 

sysselsättning och utbildning, eftersom de 

socioekonomiska förhållandena är olika i 

varje land. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Ändringsförslag  9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet noterar 

kommissionens initiativ om en översyn av 

den europeiska referensramen för 

kvalifikationer och om att ytterligare 

stödja en modernisering av de europeiska 

utbildningssystemen, samtidigt som man 

respekterar nationella behörigheter och 

garanterar de utmärkande egenskaperna 

hos medlemsstaternas utbildningssystem. 

1. Europaparlamentet påminner om 

att moderniseringen av de nationella 

systemen för utbildning och 

yrkesutbildning tillhör medlemsstaternas 

behörighet. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Ändringsförslag  10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet påminner om 

syftet med den europeiska referensramen 

för kvalifikationer bland annat är att öka 

jämförbarheten för kvalifikationer som 

förvärvats i medlemsstaterna och 

samtidigt bevara de nationella 

utbildningssystemens särdrag. 

4. Europaparlamentet understryker att 

transnationell rörlighet inte ensam kan 

lösa problemet med arbetslösheten i EU, 

särskilt ungdomsarbetslösheten, och 

måste åtföljas av nationella investeringar, 

en omvärdering av statusen som ”lärling” 

samt yrkesutbildning. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Ändringsförslag  11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar att 

unionen bör göra det möjligt, oberoende 

av ålder eller status, för alla att få sina 

kunskaper och färdigheter, inbegripet de 

färdigheter som förvärvats genom 

volontärarbete, mer synliggjorda, bättre 

värdesatta och erkända på ett tydligt och 

lättillgängligt sätt, särskilt i 

gränsöverskridande områden, oavsett var 

eller hur dessa kunskaper och färdigheter 

har förvärvats. Parlamentet framhäver 

behovet av att medlemsstaterna satsar mer 

på snabbare och effektivare erkännande 

av kvalifikationer och på hänvisning till 

motsvarande nivå i den europeiska 

referensramen för kvalifikationer. 

5. Europaparlamentet påminner om 

att det måste vara frivilligt och inte ett 

tvång med transnationell rörlighet i 

arbetslivet, och den måste svara bättre 

mot kraven gällande efterfrågan och 

utbud på medlemsstaternas 

arbetsmarknader. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Ändringsförslag  12 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet påminner om 

vikten av att betona genomförandet av 

den europeiska referensramen för 

kvalifikationer för att öka ramens kvalitet 

och potential. 

6. Europaparlamentet understryker att 

kvalitetsstandarden för utbildning, 

sysselsättning och tjänster i varje 

medlemsstat aldrig får offras till förmån 

för ömsesidigt erkännande av kompetens, 

färdigheter, examensbevis och 

kvalifikationer, särskilt när det gäller 

arbetstagare från tredjeländer. 

Parlamentet understryker att det är varje 

medlemsstats ansvar att bestämma nivån 

på sin minimilön. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

16.5.2017 B8-0298/13 

Ändringsförslag  13 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet rekommenderar 

större flexibilitet vad gäller att hålla de 

nationella referensramarnas 

hänvisningar till den europeiska 

referensramen för kvalifikationer 

uppdaterade. 

7. Europaparlamentet efterlyser stöd 

till och främjande av nationella metoder 

och system för att bedöma de resultat som 

uppnåtts genom icke-formella eller 

informella inlärningsmetoder i 

medlemsstaterna, i synnerhet i 

gränsregioner. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/14 

Ändringsförslag  14 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet påminner om 

att en av de viktigaste uppgifterna för den 

europeiska referensramen för 

kvalifikationer är att underlätta och 

främja överförandet av kvalifikationer, 

men även att validera formell utbildning 

och informell utbildning, mellan olika 

utbildningssystem för att möjliggöra 

yrkesmässig rörlighet och rörlighet i 

utbildningssyfte mellan olika länder, ta 

itu med felmatchningen på den 

europeiska arbetsmarknaden och bättre 

möta medborgarnas individuella behov 

och samhällets behov i stort. 

8. Europaparlamentet insisterar på att 

en eventuell EU-ram inte får bli bindande 

för någon medlemsstat. Parlamentet anser 

att ett instrument såsom den europeiska 

referensramen för kvalifikationer bör 

genomföras på frivillig grund, så att 

endast de medlemsstater som önskar delta 

behöver göra det. 

Or. en 

 

 


