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Muudatusettepanek 1
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et kui tahetakse
saavutada ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärk parandada haridustaset, st 
vähendada koolist väljalangevust 10%le 
või alla selle ning suurendada kolmanda 
taseme või samaväärse hariduse 
omandanute osatähtsust 40%ni, on 
investeerimine haridusse ja koolitusse ning 
vajaminevate oskuste prognoosimine 
äärmiselt oluline;

1. juhib tähelepanu sellele, et kui 
liikmesriigid tahavad parandada kasvu ja 
säilitada rahvusvahelisel turul oma 
konkurentsivõime, on investeerimine 
haridusse ja koolitusse ning vajaminevate 
oskuste prognoosimine äärmiselt oluline;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et kui tahetakse 
saavutada ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärk parandada haridustaset, st 
vähendada koolist väljalangevust 10%le 
või alla selle ning suurendada kolmanda 
taseme või samaväärse hariduse 
omandanute osatähtsust 40%ni, on 
investeerimine haridusse ja koolitusse ning 
vajaminevate oskuste prognoosimine
äärmiselt oluline;

1. juhib tähelepanu sellele, et kui tahetakse 
saavutada ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärk parandada haridustaset, st 
vähendada koolist väljalangevust 10%le 
või alla selle ning suurendada kolmanda 
taseme või samaväärse hariduse 
omandanute osatähtsust 40%ni, on 
investeerimine haridusse ja koolitusse ning 
eurooplaste kvalifikatsioonitaseme 
tõstmine äärmiselt oluline;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Marie-Christine Vergiat
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Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et kui tahetakse 
saavutada ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärk parandada haridustaset, st 
vähendada koolist väljalangevust 10%le 
või alla selle ning suurendada kolmanda 
taseme või samaväärse hariduse 
omandanute osatähtsust 40%ni, on 
investeerimine haridusse ja koolitusse ning 
vajaminevate oskuste prognoosimine 
äärmiselt oluline;

1. juhib tähelepanu sellele, et kui tahetakse 
saavutada ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärk parandada haridustaset, st 
vähendada koolist väljalangevust 10%le 
või alla selle ning suurendada kolmanda 
taseme või samaväärse hariduse 
omandanute osatähtsust 40%ni, on 
märkimisväärsete – eelkõige avaliku 
sektori – investeeringute tagamine
haridusse ja koolitusse ning vajaminevate 
oskuste prognoosimine äärmiselt oluline;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. mõistab hukka ebaproportsionaalselt 
kõrge tööpuuduse ELi noorte hulgas; 
märgib, et noorte tööpuudus kahjustab 
sotsiaalset ühtekuuluvust, võrdseid 
võimalusi ja kasvu; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
prioretiseerida käesoleva kriisi 
lahendamiseks aktiivsete tööturumeetmete 
rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et kvaliteetsele riiklikule 
haridusele ja elukestvale õppele võrdse ja 
üldise juurdepääsu tagamine on 
ülioluline, nii üksikisikute intellektuaalse 
ja sotsiaalse arengu kui ka tööturule 
sisenemiseks vajalike pädevuste 
omandamise seisukohalt;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nende eesmärkide saavutamiseks 
rõhutab integreeritud haridus-, koolitus-
ja tööhõiveprogrammide tähtsust, mis 
annavad kutsekvalifikatsiooni ja 
akadeemilise tiitli, ning selliste algatuste 
vajadust, mille eesmärk on täiskasvanute 
haridus ja põhioskuste parandamine.
Selleks et kaasata kõige haavatavamaid 
kodanike kategooriaid, kuna nad on 
väiksema hariduse ja kvalifikatsiooniga, 
palub liikmesriikidel arendada ja 
edendada karjäärinõustamist, pakkuda 
võimalikele huvilistele vajalikku teavet 
koolitus- ja haridusvõimaluste kohta ning 
hinnangut inimeste oskuste kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 7
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)



PE467.090v01-00 6/32 AM\870211ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tunnustab kutsehariduse olulist rolli 
selles, et võimaldada paljudel noortel 
inimestel realiseerida oma potentsiaali 
ning saavutada Euroopa Liidu 
2020. aasta strateegia eesmärke;

Or. ro

Muudatusettepanek 8
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine tööandjate ja 
haridusasutuste vahel erimehhanisme 
kasutades hädavajalik;

2. on seisukohal, et komisjoni teatises
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
liikmesriikidelt ja eriti nende asjaomastelt 
ministeeriumidelt, et nad integreeriks üld-
ja kutsehariduse ning elukestva õppe 
õppekavadesse info- ja 
telekommunikatsioonitehnoloogia-alased 
läbivad pädevused, loovained, liikuvuse, 
demokraatliku osalusprotsessi ning 
multikultuursuse; rõhutab, et selleks on 
hädavalik mitteformaalse ja informaalse 
hariduse raames omandatud pädevuste ja 
oskuste tunnustamine ja väärtustamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine tööandjate ja 
haridusasutuste vahel erimehhanisme 
kasutades hädavajalik;

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on sotsiaalpartnerite ja haridusasutuste 
aktiivne kaasamine erimehhanisme 
kasutades hädavajalik;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Marek Henryk Migalski

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine tööandjate ja 
haridusasutuste vahel erimehhanisme 
kasutades hädavajalik;

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad liikmesriikide 
poliitika tugevat koordineerimist; julgustab
seetõttu liikmesriike ja eriti nende 
asjaomaseid ministeeriumeid, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessis; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine tööandjate ja 
haridusasutuste vahel iga liikmesriigi välja 
töötatud erimehhanisme kasutades 
hädavajalik;

Or. pl

Muudatusettepanek 11
Katarína Neveďalová
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine tööandjate ja 
haridusasutuste vahel erimehhanisme 
kasutades hädavajalik;

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga, 
pakkudes vähemalt 10 aasta pikkust 
perioodi; on kindlalt veendunud, et 
haridus- ja koolitusprogrammide 
väljatöötamise ajal on tõhus suhtlemine 
tööandjate ja haridusasutuste vahel 
erimehhanisme kasutades vajalik;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine tööandjate ja 
haridusasutuste vahel erimehhanisme 
kasutades hädavajalik;

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine tööandjate ja 
haridusasutuste ning 
koolitusorganisatsioonide vahel 
erimehhanisme kasutades hädavajalik;

Or. fr
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Muudatusettepanek 13
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine tööandjate ja
haridusasutuste vahel erimehhanisme 
kasutades hädavajalik;

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine ja koostöö tööandjate 
ja haridusasutuste vahel erimehhanisme 
kasutades tööturu vajaduste 
väljaselgitamise eesmärgil hädavajalik;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine tööandjate ja 
haridusasutuste vahel erimehhanisme 
kasutades hädavajalik;

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessis; juhib 
samal ajal tähelepanu vajadusele tagada, 
et avalikkusel oleks juurdepääs 
kvalitatiivsele teabele töökohtade, oskuste 
ja koolitusvõimaluste kohta kogu 
Euroopa Liidus; on kindlalt veendunud, et 
haridus- ja koolitusprogrammide 
väljatöötamise ajal on tõhus suhtlemine 
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tööandjate ja haridusasutuste vahel 
erimehhanisme kasutades hädavajalik;

Or. pl

Muudatusettepanek 15
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine tööandjate ja 
haridusasutuste vahel erimehhanisme 
kasutades hädavajalik;

2. on seisukohal, et komisjoni teatises 
esitatud meetmed eeldavad poliitika 
tugevat koordineerimist; nõuab seetõttu 
tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende 
asjaomastelt ministeeriumidelt, et nad 
osaleksid rohkem vajaminevate oskuste 
varajase kindlakstegemise protsessiga; on 
kindlalt veendunud, et haridus- ja 
koolitusprogrammide väljatöötamise ajal 
on tõhus suhtlemine tööandjate ja 
haridusasutuste vahel erimehhanisme 
kasutades hädavajalik; sellisel eesmärgil 
toetatakse sobival viisil vahendeid, nagu 
sotsiaalse partnerluse raames tehtavad 
sektoriuuringud tegevusalade ja 
spetsialistide vajaduste kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 16
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et Euroopa Liidu tööjõud 
peab muutuma kvalifitseeritumaks, et see 
oleks suuteline kaasa aitama 
tehnoloogilistele muutustele ja 
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töökorralduse uutele põhimõtetele ja 
nendega kohanema; kutsub liikmesriike 
üles rohkem investeerima haridus- ja 
koolitussüsteemidesse, et prognoosida 
vajaminevaid oskusi, ühtlustada 
pakkumist ja nõudlust ning pakkuda 
karjäärinõustamisteenuseid;

Or. lt

Muudatusettepanek 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnistab, et see, et luuakse veebipõhine
ülevaade vajaminevate oskuste kohta 
ELis, võib tulevastel töötajatel aidata 
omandada õiget, nende tööväljavaateid ja 
kohanemisvõimet paremaks muutvat 
oskuste kogumit, näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid ning 
keeli; on kindlalt veendunud, et prognoos 
peaks hõlmama 10 aastat;

3. tunnistab, et veebipõhiste tööalase 
liikuvuse vahendite loomine, kus antakse 
selget teavet töövõimaluste kohta, võib
tulevastel töötajatel aidata omandada õiget, 
nende tööväljavaateid ja kohanemisvõimet 
paremaks muutvat oskuste kogumit, 
näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid ning 
keeli; on kindlalt veendunud, et prognoos 
peaks hõlmama 10 aastat;

Or. pl

Muudatusettepanek 18
Chrysoula Paliadeli

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnistab, et see, et luuakse veebipõhine 
ülevaade vajaminevate oskuste kohta ELis,
võib tulevastel töötajatel aidata omandada 
õiget, nende tööväljavaateid ja 
kohanemisvõimet paremaks muutvat 

3. tunnistab, et koostöös Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskusega 
(CEDEFOP) veebipõhise ülevaate
loomine vajaminevate oskuste kohta ELis 
aitab tulevastel töötajatel omandada õiget, 
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oskuste kogumit, näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid ning 
keeli; on kindlalt veendunud, et prognoos 
peaks hõlmama 10 aastat;

nende tööväljavaateid ja kohanemisvõimet 
paremaks muutvat oskuste kogumit, 
näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid ning 
keeli; on kindlalt veendunud, et prognoos 
peaks hõlmama 10 aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnistab, et see, et luuakse veebipõhine 
ülevaade vajaminevate oskuste kohta ELis,
võib tulevastel töötajatel aidata omandada 
õiget, nende tööväljavaateid ja 
kohanemisvõimet paremaks muutvat 
oskuste kogumit, näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid ning 
keeli; on kindlalt veendunud, et prognoos 
peaks hõlmama 10 aastat;

3. kiidab heaks Euroopa vabade 
töökohtade seire sisseviimise ja tunnistab, 
et veebipõhise ülevaate loomine
vajaminevate oskuste kohta ELis võib 
tulevastel töötajatel aidata valida kutseala 
ja omandada õiget, nende tööväljavaateid 
ja kohanemisvõimet paremaks muutvat 
oskuste kogumit, näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid ning 
keeli; on kindlalt veendunud, et prognoos 
peaks hõlmama 10 aastat;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et tihedamad sidemed 
hariduse ja ärimaailma vahel võivad 
aidata kindlaks määrata antud ajahetkel 
nõutavaid oskusi ning sellest tulenevalt 
lihtsustada noorte sisenemist tööturule;
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Or. ro

Muudatusettepanek 21
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

4. tuletab meelde, et ülikoolidel ja 
koolitusorganisatsioonidel on 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, 
haridus, koolitus ja teadustöö ning see võib 
viia töökohtade loomiseni; juhib 
tähelepanu sellele, et koostöö ülikoolide, 
koolitusorganisatsioonide, piirkondade, 
valitsuste ja ettevõtete vahel on Euroopa 
majanduslikus ja ühiskondlikus arengus 
ülimalt oluline;

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Hannu Takkula

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

4. tuletab meelde, et kõrgharidusasutustel
võib olla liikmesriikide 
regionaalmajanduses väga tähtis roll ning 
kõrgharidusasutused on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö kõrgharidusasutuste, piirkondade, 
valitsuste ja ettevõtete vahel on ülimalt 
oluline;
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Or. en

Muudatusettepanek 23
Marek Henryk Migalski

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide majanduses väga tähtis roll 
ning ülikoolid on ainulaadsed paigad, kus 
kohtuvad innovatsioon, haridus ja 
teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel Euroopa Liidu 
liikmesriikides ja nende vahel ning 
Euroopa naabruspoliitikas osalevate 
riikidega on ülimalt oluline;

Or. pl

Muudatusettepanek 24
Chrysoula Paliadeli

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

4. tuletab meelde, et ülikoolidel ja muudel 
kõrgharidusasutustel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning need on ainulaadsed paigad, 
kus kohtuvad innovatsioon, haridus ja 
teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide raames teaduskondade, 
ülikoolide, piirkondade, valitsuste ja 
ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Katarína Neveďalová

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

4. tuletab meelde, et ülikoolidel saab
liikmesriikide regionaalmajanduses olema
väga tähtis roll ning ülikoolid on 
ainulaadsed paigad, kus kohtuvad 
innovatsioon, haridus ja teadustöö ning see 
viib töökohtade loomiseni; juhib 
tähelepanu sellele, et koostöö ülikoolide, 
piirkondade, valitsuste ja ettevõtete vahel 
on ülimalt oluline;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste, 
tööturu osapoolte, kutseühingute ja 
ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Ramona Nicole Mănescu
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
tugev koostöö ülikoolide, piirkondade, 
valitsuste ja ettevõtete vahel on ülimalt 
oluline ning seda tuleb tugevdada;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline; 
tunnustab ülikoolide ja ettevõtete dialoogi 
rolli antud kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline; 
märgib samuti, et hariduse 
rahvusvaheliseks muutmine on sotsiaalse, 
kultuurilise ja majandusliku tähtsusega, 
ning nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon 
lihtsustaks rahvusvahelist liikuvust 
teadlaste, tudengite ja õppejõudude 
hulgas nii Euroopa Liidu piires kui ka 
väljaspool;

Or. lt

Muudatusettepanek 30
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla 
liikmesriikide regionaalmajanduses väga 
tähtis roll ning ülikoolid on ainulaadsed 
paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus 
ja teadustöö ning see võib viia töökohtade 
loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et 
koostöö ülikoolide, piirkondade, valitsuste 
ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline; 
märgib samuti, et hariduse 
rahvusvaheliseks muutmine on sotsiaalse, 
kultuurilise ja majandusliku tähtsusega, 
ning nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon 
lihtsustaks rahvusvahelist liikuvust 
teadlaste, tudengite ja õppejõudude 
hulgas nii Euroopa Liidu piires kui ka 
väljaspool;
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Or. lt

Muudatusettepanek 31
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. väljendab muret seoses sellega, et 
kõrgelt kvalifitseeritud isikud võtavad 
vastu töökohti, mis jäävad allapoole 
nende võimeid, või kvalifitseerimata tööd, 
mis põhjustab Euroopa Liidus 
„ajupotentsiaali raiskamist”;

Or. el

Muudatusettepanek 32
Marek Henryk Migalski

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab käsitöötraditsiooni ja sellega 
seonduvate oskuste säilitamise ning 
käsitööga tegelevate väikeettevõtjate jaoks 
strateegiate koostamise vajadust, et 
säilitada käsitöösektori kultuuriline 
identiteet;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 33
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab käsitöötraditsiooni ja sellega 
seonduvate oskuste säilitamise ning 
käsitööga tegelevate väikeettevõtjate jaoks 
strateegiate koostamise vajadust, et 
säilitada käsitöösektori kultuuriline 
identiteet;

5. rõhutab käsitöötraditsiooni ja sellega 
seonduvate oskuste säilitamise ning 
käsitööga tegelevate väikeettevõtjate jaoks 
strateegiate koostamise vajadust, et 
säilitada käsitöösektori kultuuriline 
identiteet; meenutab sellega seoses 
vajadust toetada praktilist tööd ja 
teooriaõpinguid ühendavaid 
kutsehariduse õppekavasid ning noorte 
käsitööliste liikuvust ja palub 
liikmesriikidel tagada noorte käsitööliste 
praktikavõimalusi ja tööhõivet soodustav 
keskkond;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab käsitöötraditsiooni ja sellega 
seonduvate oskuste säilitamise ning 
käsitööga tegelevate väikeettevõtjate jaoks 
strateegiate koostamise vajadust, et 
säilitada käsitöösektori kultuuriline 
identiteet;

5. rõhutab käsitöötraditsiooni ja sellega 
seonduvate oskuste säilitamise ning 
käsitööga tegelevate väikeettevõtjate jaoks 
strateegiate koostamise vajadust, et 
säilitada käsitöösektori kultuuriline 
identiteet; märgib, et praktika edendamine 
noorte kaasamiseks sellesse valdkonda töö 
ja õpingute, töö ja koolituse tõhusa 
ühendamisega, et vältida igasugust 
kuritarvitamist, võib osutuda aktiivse 
poliitika vahendiks, mida edendada;

Or. it

Muudatusettepanek 35
Chrysoula Paliadeli
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Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab käsitöötraditsiooni ja sellega 
seonduvate oskuste säilitamise ning 
käsitööga tegelevate väikeettevõtjate jaoks 
strateegiate koostamise vajadust, et 
säilitada käsitöösektori kultuuriline 
identiteet;

5. rõhutab käsitöötraditsiooni ja sellega 
seonduvate oskuste säilitamise ning 
käsitööga tegelevate väikeettevõtjate jaoks 
strateegiate koostamise vajadust, et 
säilitada käsitöösektori kultuuriline 
identiteet; rõhutab humanitaarainete 
tähtsust mineviku uurimise valdkonnas 
ning kultuurilise identiteedi säilitamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 36
László Tőkés

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et vaja oleks 
rakendada meetmed mitteametliku ja 
töökohal toimuva koolituse süsteemi 
loomiseks, näiteks õppepraktika 
süsteemile ka traditsiooniliste 
käsitöösektori ja elukutsete raames, et 
muuta uute oskuste omandamine ja 
töökohad kättesaadavamaks ning 
edendada ühtlasi tööturu 
mitmekesistamist;

Or. en

Muudatusettepanek 37
László Tőkés

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. rõhutab vajadust tutvustada laiemalt 
ning parandada nende elukutsete ja 
töökohtade atraktiivsust, mille puhul 
valitseb tööturul tööjõu nappus;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Katarína Neveďalová

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil tutvustada laiemalt
Leonardo da Vinci programmi, mis 
võimaldab inimestel omandada uusi oskusi, 
teadmisi ja kutseoskusi ning muudab 
kutsehariduse igaühe jaoks palju 
atraktiivsemaks;

6. palub komisjonil muuta nähtavamaks 
ning anda rohkem rahalist toetust 
Leonardo da Vinci programmile, mis 
võimaldab inimestel omandada uusi oskusi, 
teadmisi ja kutseoskusi ning muudab 
kutsehariduse igaühe jaoks palju 
atraktiivsemaks;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil tutvustada laiemalt 
Leonardo da Vinci programmi, mis 
võimaldab inimestel omandada uusi oskusi, 
teadmisi ja kutseoskusi ning muudab 
kutsehariduse igaühe jaoks palju 
atraktiivsemaks;

6. palub komisjonil tutvustada laiemalt 
Leonardo da Vinci programmi, mis 
võimaldab inimestel omandada uusi oskusi, 
teadmisi ja kutseoskusi ning muudab 
kutsehariduse igaühe jaoks palju 
atraktiivsemaks; märgib, et Erasmuse 
allprogrammi assigneeringute kasutamise 
määr on peaaegu 100%; tuletab meelde 
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hästi dokumenteeritud tõendusmaterjali, 
mille kohaselt Erasmuse programm 
lihtsustab märkimisväärselt välismaal 
õppimist ning pakub tudengitele 
laialdasemat valikut oskusi ning et see 
omakorda parandab märkimisväärselt 
nende tudengite edaspidiseid 
rakendusväljavaateid, kes osalevad 
Erasmuse programmis, ning sellest 
tulenevalt parandab oluliselt Euroopa 
konkurentsivõimet;

Or. lt

Muudatusettepanek 40
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil tutvustada laiemalt 
Leonardo da Vinci programmi, mis 
võimaldab inimestel omandada uusi oskusi, 
teadmisi ja kutseoskusi ning muudab 
kutsehariduse igaühe jaoks palju 
atraktiivsemaks;

6. palub komisjonil tutvustada laiemalt 
Leonardo da Vinci programmi, mis 
võimaldab inimestel omandada uusi oskusi, 
teadmisi ja kutseoskusi ning muudab 
kutsehariduse igaühe jaoks palju 
atraktiivsemaks; märgib, et Erasmuse 
allprogrammi assigneeringute kasutamise 
määr on peaaegu 100%; tuletab meelde 
hästi dokumenteeritud tõendusmaterjali, 
mille kohaselt Erasmuse programm 
lihtsustab märkimisväärselt välismaal 
õppimist ning pakub tudengitele 
laialdasemat valikut oskusi ning et see 
omakorda parandab märkimisväärselt 
nende tudengite edaspidiseid 
rakendusväljavaateid, kes osalevad 
Erasmuse programmis, ning sellest 
tulenevalt parandab oluliselt Euroopa 
konkurentsivõimet;

Or. lt
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Muudatusettepanek 41
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil tutvustada laiemalt 
Leonardo da Vinci programmi, mis 
võimaldab inimestel omandada uusi oskusi, 
teadmisi ja kutseoskusi ning muudab 
kutsehariduse igaühe jaoks palju 
atraktiivsemaks;

6. palub komisjonil tutvustada laiemalt 
Leonardo da Vinci programmi, mis 
võimaldab inimestel omandada uusi oskusi, 
teadmisi ja kutseoskusi ning muudab 
kutsehariduse igaühe jaoks palju 
atraktiivsemaks; juhib lisaks tähelepanu 
sellele, et erialane väljaõpe töökohal on 
eriti oluline, ning kutsub üles toetama 
siseriiklikke programme, mis edendavad 
sedalaadi tööalaseid võimalusi;

Or. pl

Muudatusettepanek 42
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil tutvustada laiemalt 
Leonardo da Vinci programmi, mis 
võimaldab inimestel omandada uusi oskusi, 
teadmisi ja kutseoskusi ning muudab 
kutsehariduse igaühe jaoks palju 
atraktiivsemaks;

6. palub komisjonil tutvustada laiemalt 
Leonardo da Vinci programmi, mis 
võimaldab inimestel omandada uusi oskusi, 
teadmisi ja kutseoskusi ning muudab 
kutsehariduse igaühe jaoks palju 
atraktiivsemaks; meenutab seetõttu 
programmi eelarve suurendamise 
olulisust;

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Malika Benarab-Attou
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Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et iga ELi 
kodaniku jaoks on oskus suhelda 
võõrkeeles väga tähtis ning tööandjad 
peavad seda kandideerijate hindamisel 
kasulikuks oskuseks; toetab seetõttu 
keeleoskuse nõuet ning keeleõpetamise 
arendamist;

7. juhib tähelepanu sellele, et iga ELi 
kodaniku jaoks on oskus suhelda 
võõrkeeles väga tähtis ning tööandjad 
peavad seda kandideerijate hindamisel 
kasulikuks oskuseks; kutsub liikmesriike 
jõuliselt üles rakendama vajalikke 
meetmeid, et võõrkeelte õpe muutuks 
normiks kõigis haridusasutustes ja 
koolitusorganisatsioonides;

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Hannu Takkula

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et iga ELi 
kodaniku jaoks on oskus suhelda 
võõrkeeles väga tähtis ning tööandjad 
peavad seda kandideerijate hindamisel
kasulikuks oskuseks; toetab seetõttu 
keeleoskuse nõuet ning keeleõpetamise 
arendamist;

7. juhib tähelepanu sellele, et iga ELi 
kodaniku jaoks on oskus suhelda 
võõrkeeles väga tähtis ning kasulikuks 
oskuseks tööturul; toetab seetõttu 
keeleoskuse nõuet ning keeleõpet ja 
keeleõpetamise arendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 45
László Tőkés

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et iga ELi 7. juhib tähelepanu sellele, et iga ELi 
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kodaniku jaoks on oskus suhelda 
võõrkeeles väga tähtis ning tööandjad 
peavad seda kandideerijate hindamisel 
kasulikuks oskuseks; toetab seetõttu 
keeleoskuse nõuet ning keeleõpetamise 
arendamist;

kodaniku jaoks on oskus suhelda 
võõrkeeles väga tähtis ning tööandjad 
peavad seda kandideerijate hindamisel 
kasulikuks oskuseks; toetab seetõttu 
keeleoskuse nõuet ning keeleõpetamise 
arendamist, sealhulgas suhtlemisoskuse 
omandamist maailmas vähem 
räägitavates ja kasutatavates keeltes;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et iga ELi 
kodaniku jaoks on oskus suhelda 
võõrkeeles väga tähtis ning tööandjad 
peavad seda kandideerijate hindamisel 
kasulikuks oskuseks; toetab seetõttu 
keeleoskuse nõuet ning keeleõpetamise 
arendamist;

7. juhib tähelepanu sellele, et iga ELi 
kodaniku jaoks on oskus suhelda 
võõrkeeles väga tähtis ning tööandjad 
peavad seda kandideerijate hindamisel 
kasulikuks oskuseks; toetab seetõttu 
keeleoskuse nõuet ning keeleõpetamise 
arendamist; eelkõige täiendkoolituses;

Or. it

Muudatusettepanek 47
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. on seisukohal, et kolmandatest 
riikidest pärinevate sisserändajate 
potentsiaalile ei panda piisavalt rõhku, et
vastata tööturu vajadustele; kutsub üles 
hindama sisserändajate mõju Euroopa 
Liidu tööturule ja Euroopa Liidu 
kodanike töövõimalustele;
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Or. lt

Muudatusettepanek 48
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. on seisukohal, et mitteakadeemiline 
kõrgem tehniline haridus on 
võtmeküsimus oskuste omandamise, 
ettevõtete vajaduste ning majandus- ja 
tootlikkuse kasvu eesmärkide 
ühendamisel;

Or. it

Muudatusettepanek 49
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil on 
võime valmistada õppijaid ette tööeluks, 
näiteks saavad VKEd, kel puuduvad 
vahendid teadus- ja arendustegevuseks, 
kasutada ülikooli teadustegevuse 
ressursse ja teadmisi, ning VKEd võivad 
pakkuda õpilastele praktika- ja 
töövõimalusi; nõuab seetõttu 
kõrgharidusasutuste ja VKEde vahel 
tihedamat koostööd.

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil ja 
koolitusorganisatsioonidel on võime 
valmistada õppijaid ette tööeluks; nõuab 
seetõttu kõrgharidusasutuste, 
koolitusorganisatsioonide ja VKEde vahel 
tihedamat koostööd; meenutab sellega 
seoses kultuuri- ja loomemajanduse rolli 
uuenduslikke ja läbivaid pädevusi 
soodustava õppe ja koolituse pakkumises.

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Hannu Takkula
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Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil on 
võime valmistada õppijaid ette tööeluks,
näiteks saavad VKEd, kel puuduvad 
vahendid teadus- ja arendustegevuseks, 
kasutada ülikooli teadustegevuse ressursse 
ja teadmisi, ning VKEd võivad pakkuda 
õpilastele praktika- ja töövõimalusi; nõuab 
seetõttu kõrgharidusasutuste ja VKEde 
vahel tihedamat koostööd.

8. tunnistab, et kõrgharidusasutused 
valmistavad õppijaid ette tööeluks, näiteks 
saavad VKEd, kel puuduvad vahendid 
teadus- ja arendustegevuseks, kasutada 
ülikooli teadustegevuse ressursse ja 
teadmisi, ning VKEd võivad pakkuda 
õpilastele praktika- ja töövõimalusi; nõuab 
seetõttu kõrgharidusasutuste ja VKEde 
vahel tihedamat koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil on 
võime valmistada õppijaid ette tööeluks, 
näiteks saavad VKEd, kel puuduvad 
vahendid teadus- ja arendustegevuseks, 
kasutada ülikooli teadustegevuse ressursse 
ja teadmisi, ning VKEd võivad pakkuda 
õpilastele praktika- ja töövõimalusi; nõuab 
seetõttu kõrgharidusasutuste ja VKEde 
vahel tihedamat koostööd.

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil on 
võime valmistada õppijaid ette tööeluks, 
näiteks saavad VKEd, kel puuduvad 
vahendid teadus- ja arendustegevuseks, 
kasutada ülikooli teadustegevuse ressursse 
ja teadmisi, ning VKEd võivad pakkuda 
õpilastele kvaliteetseid praktikavõimalusi 
hariduskogemuse täiustamiseks ja 
inimväärse töö võimalust pärast hariduse 
omandamist; nõuab seetõttu 
kõrgharidusasutuste ja VKEde vahel 
tihedamat koostööd.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Marek Henryk Migalski
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Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil on 
võime valmistada õppijaid ette tööeluks, 
näiteks saavad VKEd, kel puuduvad 
vahendid teadus- ja arendustegevuseks, 
kasutada ülikooli teadustegevuse ressursse 
ja teadmisi, ning VKEd võivad pakkuda 
õpilastele praktika- ja töövõimalusi; nõuab
seetõttu kõrgharidusasutuste ja VKEde 
vahel tihedamat koostööd.

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil on 
võime valmistada õppijaid ette tööeluks, 
näiteks saavad VKEd, kel puuduvad 
vahendid teadus- ja arendustegevuseks, 
kasutada ülikooli teadustegevuse ressursse 
ja teadmisi, ning VKEd võivad pakkuda 
õpilastele praktika- ja töövõimalusi; teeb
seetõttu ettepaneku, et kõrgharidusasutuste 
ja VKEde vahel peaks olema tihedam 
koostöö.

Or. pl

Muudatusettepanek 53
Katarína Neveďalová

Arvamuse projekt
Lõige 8 – sissejuhatav osa

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil on 
võime valmistada õppijaid ette tööeluks,
näiteks saavad VKEd, kel puuduvad 
vahendid teadus- ja arendustegevuseks, 
kasutada ülikooli teadustegevuse ressursse 
ja teadmisi, ning VKEd võivad pakkuda 
õpilastele praktika- ja töövõimalusi; nõuab 
seetõttu kõrgharidusasutuste ja VKEde 
vahel tihedamat koostööd.

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil on 
võime valmistada kodanikke ette tööeluks,
näiteks saavad VKEd, kel puuduvad 
vahendid teadus- ja arendustegevuseks, 
kasutada ülikooli teadustegevuse ressursse 
ja teadmisi, ning VKEd võivad pakkuda 
õpilastele praktika- ja töövõimalusi; nõuab 
seetõttu kõrgharidusasutuste ja VKEde 
vahel koostöö tugevdamist.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 8
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil on 
võime valmistada õppijaid ette tööeluks,
näiteks saavad VKEd, kel puuduvad 
vahendid teadus- ja arendustegevuseks, 
kasutada ülikooli teadustegevuse ressursse 
ja teadmisi, ning VKEd võivad pakkuda 
õpilastele praktika- ja töövõimalusi; nõuab 
seetõttu kõrgharidusasutuste ja VKEde 
vahel tihedamat koostööd.

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil on 
võime valmistada õppijaid ette tööeluks,
näiteks saavad VKEd, kel puuduvad 
vahendid teadus- ja arendustegevuseks, 
kasutada ülikooli teadustegevuse ressursse 
ja teadmisi, ning VKEd võivad pakkuda 
õpilastele praktika- ja töövõimalusi; nõuab 
seetõttu kõrgharidusasutuste ja VKEde 
vahel tihedamat koostööd, keskendudes 
ühtlasi ettevõtlusele ning õppijatele 
ettevõtlusalaste oskuste omandamise 
võimaluse pakkumisele.

Or. en

Muudatusettepanek 55
László Tőkés

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. nõuab kogemuste vahetamist ja heade 
tavade tutvustamist ning edendamist 
tööalase konkurentsivõime ja 
haridustaseme parandamise valdkonnas 
tööturu tegelike nõudmiste tarbeks;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub liikmesriike üles edendama ja 
tunnustama mitteformaalse õppe kaudu 
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omandatud oskusi;

Or. el

Muudatusettepanek 57
Katarína Neveďalová

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. meenutab elukestva õppe tähtsust 
inimese kogu elu jätkuva oskuste ja 
teadmiste arendajana ning see tugevdab 
ühtlasi sotsiaalset kaasatust, isiklikku 
arengut ja aktiivseks kodanikuks olemist;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Katarína Neveďalová

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. nõuab nii formaalse kui ka 
mitteformaalse hariduse tugevamat 
toetamist ja tunnustamist elukestva 
õppeprotsessi keskse osana;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Katarína Neveďalová

Arvamuse projekt
Lõige 8 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 c. rõhutab keskkonnasõbralike 
töökohtade tähtsust praeguse globaalse 
turu jaoks, mis püüdleb keskkonna 
kvaliteedi säilitamise ja taastamise poole;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Katarína Neveďalová

Arvamuse projekt
Lõige 8 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 d. kutsub liikmesriike üles töötama 
jätkuvalt ja pühendunult haldusalaste ja 
õiguslike takistuste kõrvaldamiseks 
õpilaste ja töötajate liikuvuselt ning 
kutsekvalifikatsioonide ja tunnistuste 
tunnustamiselt;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Katarína Neveďalová

Arvamuse projekt
Lõige 8 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 e. nõuab tungivalt pingutuste tegemist 
ebasoodsas olukorras rühmade täielikuks 
integreerimiseks tööprotsessi, sealhulgas 
õiget laadi töökohtade otsimine puuetega 
inimestele, kelle oskused on sageli 
ainulaadsed ja erilised; 

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Katarína Neveďalová

Arvamuse projekt
Lõige 8 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 f. meenutab püsivat soolist 
diskrimineerimist teatud töövaldkondades 
ning ametikohtadel ja kutsub üles 
kõrvaldama meeste ja naiste vahelised 
erisused ning teatud töökohtade 
stereotüüpse seostamise ainult naiste või 
meeste tööga;

Or. en


