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Tarkistus 1
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että investoiminen 
opiskeluun, koulutukseen ja osaamiseen 
liittyvien tarpeiden ennustamiseen on 
olennaista, jos halutaan saavuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoite 
parantaa koulutustasoa pyrkimällä 
laskemaan koulunkäynnin 
keskeyttäneiden osuus 10 prosenttiin tai 
alle ja nostamalla korkea-asteen tai 
vastaavan tason koulutuksen 
suorittaneiden osuus vähintään 
40 prosenttiin;

1. huomauttaa, että investoiminen 
opiskeluun, koulutukseen ja osaamiseen 
liittyvien tarpeiden ennustamiseen on 
olennaista, jos jäsenvaltiot haluavat 
parantaa kasvua ja säilyttää 
kilpailukykynsä kansainvälisillä 
markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 2
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että investoiminen 
opiskeluun, koulutukseen ja osaamiseen 
liittyvien tarpeiden ennustamiseen on 
olennaista, jos halutaan saavuttaa Eurooppa 
2020 -strategian tavoite parantaa 
koulutustasoa pyrkimällä laskemaan 
koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus 
10 prosenttiin tai alle ja nostamalla korkea-
asteen tai vastaavan tason koulutuksen 
suorittaneiden osuus vähintään 
40 prosenttiin;

1. huomauttaa, että investoiminen 
opiskeluun, koulutukseen ja 
eurooppalaisten pätevyystasojen 
parantamiseen on olennaista, jos halutaan 
saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite parantaa koulutustasoa pyrkimällä 
laskemaan koulunkäynnin keskeyttäneiden 
osuus 10 prosenttiin tai alle ja nostamalla 
korkea-asteen tai vastaavan tason 
koulutuksen suorittaneiden osuus vähintään 
40 prosenttiin;

Or. fr
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Tarkistus 3
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että investoiminen 
opiskeluun, koulutukseen ja osaamiseen 
liittyvien tarpeiden ennustamiseen on 
olennaista, jos halutaan saavuttaa Eurooppa 
2020 -strategian tavoite parantaa 
koulutustasoa pyrkimällä laskemaan 
koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus 
10 prosenttiin tai alle ja nostamalla korkea-
asteen tai vastaavan tason koulutuksen 
suorittaneiden osuus vähintään 
40 prosenttiin;

1. huomauttaa, että huomattava ja 
erityisesti julkinen investoiminen 
opiskeluun, koulutukseen ja osaamiseen 
liittyvien tarpeiden ennustamiseen on 
olennaista, jos halutaan saavuttaa Eurooppa 
2020 -strategian tavoite parantaa 
koulutustasoa pyrkimällä laskemaan 
koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus 
10 prosenttiin tai alle ja nostamalla korkea-
asteen tai vastaavan tason koulutuksen 
suorittaneiden osuus vähintään 
40 prosenttiin;

Or. fr

Tarkistus 4
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pahoittelee suhteettoman korkeaa 
nuorten työttömyysastetta Euroopan 
unionissa; toteaa, että nuorten työttömyys 
vaikuttaa haitallisesti sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen, pääomaan ja 
kasvuun; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita puuttumaan kriisiin 
yhteistyössä ja asettamaan etusijalle 
aktiivisen työvoimapolitiikan 
täytäntöönpanon;

Or. en
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Tarkistus 5
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on ratkaisevan tärkeää 
taata korkealaatuisen julkisen 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen 
yhtäläinen ja yleinen saatavuus, jotta 
yksilöt voivat kehittyä sosiaalisesti ja 
henkisesti ja hankkia työelämään 
tarvittavat taidot;

Or. fr

Tarkistus 6
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että näiden tavoitteiden ja 
ammattipätevyyden sekä koulutuksen 
saavuttamiseksi on tärkeää kehittää 
koulutuksen ja työn välisiä yhteyksiä ja 
että aikuiskoulutuksessa tarvitaan uusia 
aloitteita ja perustaitojen kertaamista; 
kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
kansallisia ammatinvalintapalveluja, 
joissa tarjotaan hyödyllistä tietoa opinto-
ja koulutusmahdollisuuksista sekä 
yksilöllistä taitojen arviointia, ja ottamaan 
mukaan vähäisemmän koulutuksen ja 
pätevyyden takia heikoimmassa asemassa 
olevat ryhmät;

Or. it
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Tarkistus 7
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tunnustaa, että ammatilliselta 
koulutukselta vaadittava panos on 
merkittävä, jotta huomattava määrä 
nuoria voi hyödyntää potentiaaliaan ja 
jotta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 
saavutetaan; 

Or. ro

Tarkistus 8
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 
vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä työmarkkinoiden ja koulutuksen 
järjestäjien kesken on olennaista ja että 
erityisjärjestelyjä tarvitaan sen 
toteutumiseksi;

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä sisällyttämään 
koulutusta, ammattikoulutusta ja 
elinikäistä oppimista koskeviin 
ohjelmiinsa sellaisten laaja-alaisten 
taitojen opettamisen, jotka liittyvät tieto-
ja viestintäteknologian käyttöön, 
taiteelliseen ilmaisuun, liikkuvuuteen, 
demokraattiseen osallistumiseen ja 
monikulttuurisuuteen; korostaa tämän 
tavoitteen perusteella, että on tärkeää 
tunnustaa ja hyödyntää epävirallisesta 
oppimisesta ja arkioppimisesta saadut 
kyvyt ja taidot;

Or. fr



AM\870211FI.doc 7/33 PE467.090v01-00

FI

Tarkistus 9
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 
vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä työmarkkinoiden ja koulutuksen 
järjestäjien kesken on olennaista ja että 
erityisjärjestelyjä tarvitaan sen 
toteutumiseksi;

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 
vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa 
työmarkkinaosapuolten ja koulutuksen 
järjestäjien aktiivinen osallistuminen on 
olennaista ja että erityisjärjestelyjä 
tarvitaan sen toteutumiseksi;

Or. en

Tarkistus 10
Marek Henryk Migalski

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 
vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä työmarkkinoiden ja koulutuksen 
järjestäjien kesken on olennaista ja että 
erityisjärjestelyjä tarvitaan sen 
toteutumiseksi;

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät 
jäsenvaltioiden politiikkojen tehokasta 
koordinointia; kannustaa sen tähden 
jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 
vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä työmarkkinoiden ja koulutuksen 
järjestäjien kesken on olennaista ja että 
yksittäisten jäsenvaltioiden kehittämiä 
erityisjärjestelyjä tarvitaan sen 
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toteutumiseksi;

Or. pl

Tarkistus 11
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 
vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä työmarkkinoiden ja koulutuksen 
järjestäjien kesken on olennaista ja että 
erityisjärjestelyjä tarvitaan sen 
toteutumiseksi;

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa ja 
ehdottaa vähintään kymmenen vuoden 
ajanjaksoa; on vakaasti sitä mieltä, että 
opetus- ja koulutusohjelmia suunniteltaessa 
tehokas viestintä työmarkkinoiden ja 
koulutuksen järjestäjien kesken on 
olennaista ja että erityisjärjestelyjä 
vaaditaan sen toteutumiseksi;

Or. en

Tarkistus 12
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 



AM\870211FI.doc 9/33 PE467.090v01-00

FI

vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä työmarkkinoiden ja koulutuksen 
järjestäjien kesken on olennaista ja että 
erityisjärjestelyjä tarvitaan sen 
toteutumiseksi;

vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä työmarkkinoiden, koulutuksen 
järjestäjien ja ammatillisten oppilaitosten 
kesken on olennaista ja että 
erityisjärjestelyjä tarvitaan sen 
toteutumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 13
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 
vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä työmarkkinoiden ja koulutuksen 
järjestäjien kesken on olennaista ja että 
erityisjärjestelyjä tarvitaan sen 
toteutumiseksi;

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 
vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä ja yhteistyö työmarkkinoiden ja 
koulutuksen järjestäjien kesken on 
olennaista ja että erityisjärjestelyjä 
tarvitaan työmarkkinoiden tarpeiden 
määrittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että komission tiedonannossa 2. toteaa, että komission tiedonannossa 
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ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 
vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä työmarkkinoiden ja koulutuksen 
järjestäjien kesken on olennaista ja että 
erityisjärjestelyjä tarvitaan sen 
toteutumiseksi;

ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; 
kiinnittää samalla huomiota siihen, että 
on varmistettava, että laadullinen tieto 
työpaikkoja, taitoja ja koulutusta 
koskevista mahdollisuuksista koko 
Euroopan unionissa on julkisesti 
saatavilla; on vakaasti sitä mieltä, että 
opetus- ja koulutusohjelmia suunniteltaessa 
tehokas viestintä työmarkkinoiden ja 
koulutuksen järjestäjien kesken on 
olennaista ja että erityisjärjestelyjä 
tarvitaan sen toteutumiseksi;

Or. pl

Tarkistus 15
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 
vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä työmarkkinoiden ja koulutuksen 
järjestäjien kesken on olennaista ja että 
erityisjärjestelyjä tarvitaan sen 
toteutumiseksi;

2. toteaa, että komission tiedonannossa 
ehdotetut toimet edellyttävät politiikan 
tehokasta koordinointia; kehottaa sen 
tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden 
asianomaisia ministeriöitä osallistumaan 
tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden 
tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa; on 
vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja 
koulutusohjelmia suunniteltaessa tehokas 
viestintä työmarkkinoiden ja koulutuksen 
järjestäjien kesken on olennaista ja että 
erityisjärjestelyjä tarvitaan sen 
toteutumiseksi; panee merkille, että siksi 
on tuettava asianmukaisesti sellaisia 
välineitä kuin työmarkkinayhteistyön 
avulla toteutettavia tutkimuksia eri aloilla 
vaadittavista työprofiileista ja ammateista;
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Or. it

Tarkistus 16
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että EU:n työvoiman 
taitoja on parannettava, jotta työntekijät 
voivat osallistua ja mukautua teknologian 
muutokseen ja työjärjestelyjä koskeviin 
uusiin lähestymistapoihin; kehottaa 
jäsenvaltioita investoimaan runsaammin 
koulutus- ja opetusjärjestelmiin, 
ennakoimaan taitovaatimuksia, 
mukauttamaan tarjontaa kysyntään sekä 
tarjoamaan ammatinvalintapalveluja;

Or. lt

Tarkistus 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa, että "EU:n ammattitaidon 
panoraaman" kaltaisen verkkotyökalun 
kehittäminen voi auttaa tulevia 
työntekijöitä hankkimaan sopivan 
yhdistelmän taitoja, esimerkiksi 
tietotekniikka- ja kielitaitoa, mikä voi 
parantaa heidän 
työllistymismahdollisuuksiaan ja 
sopeutumiskykyään; on vahvasti sitä 
mieltä, että aikaperspektiivin olisi oltava 
kymmenen vuotta;

3. tunnustaa, että selkeää tietoa 
työmahdollisuuksista tarjoavien 
verkkotyökalujen kehittäminen voi auttaa 
tulevia työntekijöitä hankkimaan sopivan 
yhdistelmän taitoja, esimerkiksi 
tietotekniikka- ja kielitaitoa, mikä voi 
parantaa heidän 
työllistymismahdollisuuksiaan ja 
sopeutumiskykyään; on vahvasti sitä 
mieltä, että aikaperspektiivin olisi oltava 
kymmenen vuotta;

Or. pl
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Tarkistus 18
Chrysoula Paliadeli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa, että "EU:n ammattitaidon 
panoraaman" kaltaisen verkkotyökalun 
kehittäminen voi auttaa tulevia 
työntekijöitä hankkimaan sopivan 
yhdistelmän taitoja, esimerkiksi 
tietotekniikka- ja kielitaitoa, mikä voi 
parantaa heidän 
työllistymismahdollisuuksiaan ja 
sopeutumiskykyään; on vahvasti sitä 
mieltä, että aikaperspektiivin olisi oltava 
kymmenen vuotta;

3. tunnustaa, että "EU:n ammattitaidon 
panoraaman" kaltaisen verkkotyökalun 
kehittäminen yhteistyössä Cedefopin 
kanssa auttaa tulevia työntekijöitä 
hankkimaan sopivan yhdistelmän taitoja, 
esimerkiksi tietotekniikka- ja kielitaitoa, 
mikä voi parantaa heidän 
työllistymismahdollisuuksiaan ja 
sopeutumiskykyään; on vahvasti sitä 
mieltä, että aikaperspektiivin olisi oltava 
kymmenen vuotta;

Or. en

Tarkistus 19
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa, että "EU:n ammattitaidon 
panoraaman" kaltaisen verkkotyökalun 
kehittäminen voi auttaa tulevia 
työntekijöitä hankkimaan sopivan 
yhdistelmän taitoja, esimerkiksi 
tietotekniikka- ja kielitaitoa, mikä voi 
parantaa heidän 
työllistymismahdollisuuksiaan ja 
sopeutumiskykyään; on vahvasti sitä 
mieltä, että aikaperspektiivin olisi oltava 
kymmenen vuotta;

3. panee tyytyväisenä merkille Euroopan 
työllisyyden seurantakeskuksen 
perustamisen ja tunnustaa, että "EU:n 
ammattitaidon panoraaman" kaltaisen 
verkkotyökalun kehittäminen voi auttaa 
tulevia työntekijöitä valitsemaan urapolun 
ja hankkimaan sopivan yhdistelmän taitoja, 
esimerkiksi tietotekniikka- ja kielitaitoa, 
mikä voi parantaa heidän 
työllistymismahdollisuuksiaan ja 
sopeutumiskykyään; on vahvasti sitä 
mieltä, että aikaperspektiivin olisi oltava 
kymmenen vuotta;
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Or. fr

Tarkistus 20
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että paremmat yhteydet 
koulutusalan ja liike-elämän välillä 
voisivat auttaa tunnistamaan oikein 
tietyllä hetkellä tarvittavat kyvyt ja näin 
ollen helpottamaan nuorten pääsyä 
työmarkkinoille; 

Or. ro

Tarkistus 21
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

4. muistuttaa, että yliopistoilla ja 
ammatillisilla oppilaitoksilla on keskeinen 
asema jäsenvaltioiden aluetalouksissa ja 
että yliopistot ovat ainutlaatuisia paikkoja, 
joissa innovaatiot, koulutus, 
ammattikoulutus ja tutkimus kohtaavat, 
mikä voi johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, 
ammatillisten oppilaitosten, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää Euroopan 
taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle;

Or. fr
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Tarkistus 22
Hannu Takkula

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

4. muistuttaa, että korkeakouluilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että korkeakoulut ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että korkeakoulujen, 
alueiden, hallitusten ja yritysten välinen 
yhteistyö on olennaisen tärkeää;

Or. en

Tarkistus 23
Marek Henryk Migalski

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
talouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö 
EU:n jäsenvaltioissa ja niiden välillä sekä 
ENP-maiden kanssa on olennaisen 
tärkeää;

Or. pl



AM\870211FI.doc 15/33 PE467.090v01-00

FI

Tarkistus 24
Chrysoula Paliadeli

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

4. muistuttaa, että yliopistoilla ja muilla 
korkeakouluilla voi olla keskeinen asema 
jäsenvaltioiden aluetalouksissa ja että ne
ovat ainutlaatuisia paikkoja, joissa 
innovaatiot, koulutus ja tutkimus 
kohtaavat, mikä voi johtaa työpaikkojen 
syntymiseen; huomauttaa, että yliopistojen 
tiedekuntien, yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

Or. en

Tarkistus 25
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

4. muistuttaa, että yliopistoilla on 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

Or. en
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Tarkistus 26
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten, työmarkkinaosapuolten, 
järjestöjen ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

Or. fr

Tarkistus 27
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen vahva 
yhteistyö on olennaisen tärkeää ja että sitä 
on parannettava;

Or. en
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Tarkistus 28
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää; tunnustaa yliopistojen 
ja yritysten välisen vuoropuhelun aseman 
tässä yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 29
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää; panee myös merkille, 
että koulutuksen kansainvälistymisellä on 
sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista 
merkitystä, ja tästä syystä kehottaa 
komissiota helpottamaan tutkijoiden, 
opiskelijoiden, tiedemiesten ja 
luennoitsijoiden kansainvälistä 
liikkuvuutta sekä EU:ssa että sen 



PE467.090v01-00 18/33 AM\870211FI.doc

FI

ulkopuolella;

Or. lt

Tarkistus 30
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää;

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla 
keskeinen asema jäsenvaltioiden 
aluetalouksissa ja että yliopistot ovat 
ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, 
koulutus ja tutkimus kohtaavat, mikä voi 
johtaa työpaikkojen syntymiseen; 
huomauttaa, että yliopistojen, alueiden, 
hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää; panee myös merkille, 
että koulutuksen kansainvälistymisellä on 
sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista 
merkitystä, ja tästä syystä kehottaa 
komissiota helpottamaan tutkijoiden, 
opiskelijoiden, tiedemiesten ja 
luennoitsijoiden kansainvälistä 
liikkuvuutta sekä EU:ssa että sen 
ulkopuolella;

Or. lt

Tarkistus 31
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ilmaisee huolestuksensa siitä, että 
korkeasti koulutetut henkilöt ottavat 
vastaan työpaikkoja, jotka eivät vastaa 
heidän pätevyyttään, tai vähäistä 
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koulutusta vaativia työpaikkoja, mikä 
johtaa osaamisen vajaakäyttöön EU:ssa;

Or. el

Tarkistus 32
Marek Henryk Migalski

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että on tarpeen ylläpitää 
käsityöperinnettä ja siihen liittyviä taitoja 
ja että käsityöammatinharjoittajien 
tukemiseksi on luotava strategia, jotta 
käsityöalan kulttuuri-identiteetti säilyisi;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 33
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että on tarpeen ylläpitää 
käsityöperinnettä ja siihen liittyviä taitoja 
ja että käsityöammatinharjoittajien 
tukemiseksi on luotava strategia, jotta 
käsityöalan kulttuuri-identiteetti säilyisi;

5. huomauttaa, että on tarpeen ylläpitää 
käsityöperinnettä ja siihen liittyviä taitoja 
ja että käsityöammatinharjoittajien 
tukemiseksi on luotava strategia, jotta 
käsityöalan kulttuuri-identiteetti säilyisi;
muistuttaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää tukea vuorottelukoulutusta ja 
nuorten käsityöläisten liikkuvuutta, ja 
kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
harjoittelu- ja työpaikkojen luomiseen 
nuorille käsityöläisille;

Or. fr
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Tarkistus 34
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että on tarpeen ylläpitää 
käsityöperinnettä ja siihen liittyviä taitoja 
ja että käsityöammatinharjoittajien 
tukemiseksi on luotava strategia, jotta 
käsityöalan kulttuuri-identiteetti säilyisi;

5. huomauttaa, että on tarpeen ylläpitää 
käsityöperinnettä ja siihen liittyviä taitoja 
ja että käsityöammatinharjoittajien 
tukemiseksi on luotava strategia, jotta 
käsityöalan kulttuuri-identiteetti säilyisi;
panee merkille, että harjoittelupaikkojen 
edistäminen keinona integroida nuoria 
tälle alalle siten, että työn ja koulutuksen 
välillä on tehokkaat yhteydet 
hyväksikäytön estämiseksi, voi olla 
aktiivinen toimenpide, jota kannattaa 
tukea; 

Or. it

Tarkistus 35
Chrysoula Paliadeli

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että on tarpeen ylläpitää 
käsityöperinnettä ja siihen liittyviä taitoja 
ja että käsityöammatinharjoittajien 
tukemiseksi on luotava strategia, jotta 
käsityöalan kulttuuri-identiteetti säilyisi;

5. huomauttaa, että on tarpeen ylläpitää 
käsityöperinnettä ja siihen liittyviä taitoja 
ja että käsityöammatinharjoittajien 
tukemiseksi on luotava strategia, jotta 
käsityöalan kulttuuri-identiteetti säilyisi;
korostaa, että humanistiset alat ovat 
tärkeitä menneiden kulttuuri-
identiteettien tutkimiselle ja nykyisten 
säilyttämiselle;

Or. en
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Tarkistus 36
László Tőkés

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että olisi perustettava 
järjestelmä epäviralliselle ja työpaikalla 
tapahtuvalle koulutukselle, esimerkiksi 
oppisopimusjärjestelmä, johon sisältyvät 
myös perinteiset käsityöt ja ammatit, jotta 
uusien taitojen ja töiden hankkiminen 
olisi helpompaa ja työmarkkinoiden 
monipuolistumista kannustettaisiin;

Or. en

Tarkistus 37
László Tőkés

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että on parannettava 
sellaisten ammattien ja töiden 
tunnettavuutta ja houkuttavuutta, joissa 
työmarkkinoilla on pulaa työntekijöistä;

Or. en

Tarkistus 38
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota tekemään 
tunnetummaksi Leonardo da Vinci -
ohjelman, jonka kautta kansalaiset voivat 

6. pyytää komissiota tekemään 
näkyvämmäksi ja lisäämään rahoitusta
Leonardo da Vinci -ohjelmalle, jonka 
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saada uusia taitoja, uutta tietoa ja 
ammattitaitoa ja joka tekee ammatillisesta 
koulutuksesta houkuttelevampaa kaikille;

kautta kansalaiset voivat saada uusia 
taitoja, uutta tietoa ja ammattitaitoa ja joka 
tekee ammatillisesta koulutuksesta 
houkuttelevampaa kaikille;

Or. en

Tarkistus 39
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota tekemään 
tunnetummaksi Leonardo da Vinci -
ohjelman, jonka kautta kansalaiset voivat 
saada uusia taitoja, uutta tietoa ja 
ammattitaitoa ja joka tekee ammatillisesta 
koulutuksesta houkuttelevampaa kaikille;

6. pyytää komissiota tekemään 
tunnetummaksi Leonardo da Vinci -
ohjelman, jonka kautta kansalaiset voivat 
saada uusia taitoja, uutta tietoa ja
ammattitaitoa ja joka tekee ammatillisesta 
koulutuksesta houkuttelevampaa kaikille;
panee merkille, että Erasmus-
alaohjelman toteutusaste on lähes sata 
prosenttia; muistuttaa perusteellisesti 
dokumentoidusta näytöstä, jonka mukaan 
Erasmus-alaohjelma helpottaa ulkomailla 
opiskelemista huomattavasti ja tarjoaa 
opiskelijoille monipuolisemmat taidot, 
mikä puolestaan parantaa merkittävästi 
Erasmus-ohjelmaan osallistuvien 
opiskelijoiden työllistymistä ja edistää 
näin ollen tuntuvasti Euroopan 
kilpailukykyä;

Or. lt
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Tarkistus 40
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota tekemään 
tunnetummaksi Leonardo da Vinci -
ohjelman, jonka kautta kansalaiset voivat 
saada uusia taitoja, uutta tietoa ja 
ammattitaitoa ja joka tekee ammatillisesta 
koulutuksesta houkuttelevampaa kaikille;

6. pyytää komissiota tekemään 
tunnetummaksi Leonardo da Vinci -
ohjelman, jonka kautta kansalaiset voivat 
saada uusia taitoja, uutta tietoa ja 
ammattitaitoa ja joka tekee ammatillisesta 
koulutuksesta houkuttelevampaa kaikille;
panee merkille, että Erasmus-
alaohjelman toteutusaste on lähes sata 
prosenttia; muistuttaa perusteellisesti 
dokumentoidusta näytöstä, jonka mukaan 
Erasmus-alaohjelma helpottaa ulkomailla 
opiskelemista huomattavasti ja tarjoaa 
opiskelijoille monipuolisemmat taidot, 
mikä puolestaan parantaa merkittävästi 
Erasmus-ohjelmaan osallistuvien 
opiskelijoiden työllistymistä ja edistää 
näin ollen tuntuvasti Euroopan 
kilpailukykyä;

Or. lt

Tarkistus 41
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota tekemään 
tunnetummaksi Leonardo da Vinci -
ohjelman, jonka kautta kansalaiset voivat 
saada uusia taitoja, uutta tietoa ja 
ammattitaitoa ja joka tekee ammatillisesta 
koulutuksesta houkuttelevampaa kaikille;

6. pyytää komissiota tekemään 
tunnetummaksi Leonardo da Vinci -
ohjelman, jonka kautta kansalaiset voivat 
saada uusia taitoja, uutta tietoa ja 
ammattitaitoa ja joka tekee ammatillisesta 
koulutuksesta houkuttelevampaa kaikille;
panee lisäksi merkille, että työssä 
tapahtuva koulutus on erityisen tärkeää, 
ja kehottaa tukemaan kansallisia 
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ohjelmia, jotka edistävät tällaisia 
urakehitysmahdollisuuksia;

Or. pl

Tarkistus 42
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota tekemään 
tunnetummaksi Leonardo da Vinci -
ohjelman, jonka kautta kansalaiset voivat 
saada uusia taitoja, uutta tietoa ja 
ammattitaitoa ja joka tekee ammatillisesta 
koulutuksesta houkuttelevampaa kaikille;

6. pyytää komissiota tekemään 
tunnetummaksi Leonardo da Vinci -
ohjelman, jonka kautta kansalaiset voivat 
saada uusia taitoja, uutta tietoa ja 
ammattitaitoa ja joka tekee ammatillisesta 
koulutuksesta houkuttelevampaa kaikille;
muistuttaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää lisätä kyseisen ohjelman 
määrärahoja;

Or. fr

Tarkistus 43
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että kyky viestiä eri kielillä 
on tärkeä kaikille EU:n kansalaisille, ja 
työnantajat pitävät sitä hyödyllisenä taitona 
arvioidessaan työnhakijoita; kannattaa sen 
vuoksi kielitaitovaatimusta ja tukee 
kieltenopetuksen kehittämistä;

7. muistuttaa, että kyky viestiä eri kielillä 
on tärkeä kaikille EU:n kansalaisille, ja 
työnantajat pitävät sitä hyödyllisenä taitona 
arvioidessaan työnhakijoita; kehottaa 
jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin 
toimiin, joilla varmistetaan, että vieraita 
kieliä opetetaan kaikissa koululaitoksissa 
ja ammatillisissa oppilaitoksissa;

Or. fr
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Tarkistus 44
Hannu Takkula

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että kyky viestiä eri kielillä 
on tärkeä kaikille EU:n kansalaisille, ja 
työnantajat pitävät sitä hyödyllisenä 
taitona arvioidessaan työnhakijoita; 
kannattaa sen vuoksi kielitaitovaatimusta ja 
tukee kieltenopetuksen kehittämistä;

7. muistuttaa, että kyky viestiä eri kielillä 
on tärkeä kaikille EU:n kansalaisille, ja sitä 
pidetään hyödyllisenä taitona 
työmarkkinoilla; kannattaa sen vuoksi 
kielitaitovaatimusta ja tukee kielten 
oppimista ja kieltenopetuksen kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 45
László Tőkés

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että kyky viestiä eri kielillä 
on tärkeä kaikille EU:n kansalaisille, ja 
työnantajat pitävät sitä hyödyllisenä taitona 
arvioidessaan työnhakijoita; kannattaa sen 
vuoksi kielitaitovaatimusta ja tukee 
kieltenopetuksen kehittämistä;

7. muistuttaa, että kyky viestiä eri kielillä 
on tärkeä kaikille EU:n kansalaisille, ja 
työnantajat pitävät sitä hyödyllisenä taitona 
arvioidessaan työnhakijoita; kannattaa sen 
vuoksi kielitaitovaatimusta ja tukee 
kieltenopetuksen kehittämistä ja 
viestintätaitojen hankkimista myös 
sellaisissa kielissä, joita käytetään 
kansainvälisesti vähemmän;

Or. en
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Tarkistus 46
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että kyky viestiä eri kielillä 
on tärkeä kaikille EU:n kansalaisille, ja 
työnantajat pitävät sitä hyödyllisenä taitona 
arvioidessaan työnhakijoita; kannattaa sen 
vuoksi kielitaitovaatimusta ja tukee 
kieltenopetuksen kehittämistä;

7. muistuttaa, että kyky viestiä eri kielillä 
on tärkeä kaikille EU:n kansalaisille, ja 
työnantajat pitävät sitä hyödyllisenä taitona 
arvioidessaan työnhakijoita; kannattaa sen 
vuoksi kielitaitovaatimusta ja tukee 
kieltenopetuksen kehittämistä erityisesti 
täydennyskoulutuksen yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 47
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että muista kuin EU-maista 
tulevien maahanmuuttajien potentiaalia 
vastata työmarkkinoiden tarpeisiin ei 
oteta riittävästi huomioon; kehottaa 
arvioimaan maahanmuuttajien vaikutusta 
EU:n työmarkkinoihin ja EU:n 
kansalaisten työmahdollisuuksiin;

Or. lt
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Tarkistus 48
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että muu kuin akateeminen 
tekninen korkeakoulutus on 
avainasemassa, kun taitojen hankkiminen 
yhdistetään yritysten tarpeisiin ja 
talouden kasvuun sekä 
tuottavuustavoitteisiin;

Or. it

Tarkistus 49
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tunnustaa, että korkeakoulujen on 
mahdollista valmentaa opiskelijoita 
työelämää varten: esimerkiksi pieni tai 
keskisuuri yritys, jolla ei ole tutkimus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, voi hyötyä 
yliopiston tutkimusresursseista ja 
asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti 
tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja 
työmahdollisuuksia; kehottaa sen vuoksi 
vahvistamaan korkeakoulujen ja pk-
yritysten yhteistyötä.

8. tunnustaa, että korkeakoulujen ja 
ammatillisten oppilaitosten on mahdollista 
valmentaa opiskelijoita työelämää varten: 
kehottaa sen vuoksi vahvistamaan 
korkeakoulujen, ammatillisten 
oppilaitosten ja pk-yritysten yhteistyötä; 
muistuttaa tässä yhteydessä 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden asemasta, sillä ne tarjoavat 
oppimis- ja koulutusympäristön, joka 
edistää innovatiivisten, laaja-alaisten 
taitojen kehitystä.

Or. fr
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Tarkistus 50
Hannu Takkula

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tunnustaa, että korkeakoulujen on 
mahdollista valmentaa opiskelijoita 
työelämää varten: esimerkiksi pieni tai 
keskisuuri yritys, jolla ei ole tutkimus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, voi hyötyä 
yliopiston tutkimusresursseista ja 
asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti 
tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja 
työmahdollisuuksia; kehottaa sen vuoksi 
vahvistamaan korkeakoulujen ja pk-
yritysten yhteistyötä.

8. tunnustaa, että korkeakoulut 
valmentavat opiskelijoita työmarkkinoita
varten: esimerkiksi pieni tai keskisuuri 
yritys, jolla ei ole tutkimus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, voi hyötyä 
yliopiston tutkimusresursseista ja 
asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti 
tarjota opiskelijoille harjoittelu-, 
oppisopimus- ja työmahdollisuuksia; 
kehottaa sen vuoksi vahvistamaan 
korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 51
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tunnustaa, että korkeakoulujen on 
mahdollista valmentaa opiskelijoita 
työelämää varten: esimerkiksi pieni tai 
keskisuuri yritys, jolla ei ole tutkimus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, voi hyötyä 
yliopiston tutkimusresursseista ja 
asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti 
tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja 
työmahdollisuuksia; kehottaa sen vuoksi 
vahvistamaan korkeakoulujen ja pk-
yritysten yhteistyötä.

8. tunnustaa, että korkeakoulujen on 
mahdollista valmentaa opiskelijoita 
työelämää varten: esimerkiksi pieni tai 
keskisuuri yritys, jolla ei ole tutkimus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, voi hyötyä 
yliopiston tutkimusresursseista ja 
asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti 
tarjota opiskelijoille korkealaatuisia
harjoittelumahdollisuuksia, jotka auttavat 
opiskelijoita täydentämään koulutustaan, 
sekä kunnollisia 
työllistymismahdollisuuksia opintojen 
jälkeen; kehottaa sen vuoksi vahvistamaan 
korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyötä.

Or. fr



AM\870211FI.doc 29/33 PE467.090v01-00

FI

Tarkistus 52
Marek Henryk Migalski

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tunnustaa, että korkeakoulujen on 
mahdollista valmentaa opiskelijoita 
työelämää varten: esimerkiksi pieni tai 
keskisuuri yritys, jolla ei ole tutkimus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, voi hyötyä 
yliopiston tutkimusresursseista ja 
asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti 
tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja 
työmahdollisuuksia; kehottaa sen vuoksi 
vahvistamaan korkeakoulujen ja pk-
yritysten yhteistyötä.

8. tunnustaa, että korkeakoulujen on 
mahdollista valmentaa opiskelijoita 
työelämää varten: esimerkiksi pieni tai 
keskisuuri yritys, jolla ei ole tutkimus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, voi hyötyä 
yliopiston tutkimusresursseista ja 
asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti 
tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja 
työmahdollisuuksia; ehdottaa sen vuoksi, 
että korkeakoulujen ja pk-yritysten 
yhteistyötä olisi vahvistettava.

Or. pl

Tarkistus 53
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tunnustaa, että korkeakoulujen on 
mahdollista valmentaa opiskelijoita 
työelämää varten: esimerkiksi pieni tai 
keskisuuri yritys, jolla ei ole tutkimus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, voi hyötyä 
yliopiston tutkimusresursseista ja 
asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti 
tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja 
työmahdollisuuksia; kehottaa sen vuoksi 
vahvistamaan korkeakoulujen ja pk-
yritysten yhteistyötä.

8. tunnustaa, että korkeakoulujen on 
mahdollista valmentaa kansalaisia 
työelämää varten: esimerkiksi pieni tai 
keskisuuri yritys, jolla ei ole tutkimus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, voi hyötyä 
yliopiston tutkimusresursseista ja 
asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti 
tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja 
työmahdollisuuksia; kehottaa sen vuoksi 
vahvistamaan korkeakoulujen ja pk-
yritysten yhteistyötä.

Or. en
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Tarkistus 54
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tunnustaa, että korkeakoulujen on 
mahdollista valmentaa opiskelijoita 
työelämää varten: esimerkiksi pieni tai 
keskisuuri yritys, jolla ei ole tutkimus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, voi hyötyä 
yliopiston tutkimusresursseista ja 
asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti 
tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja 
työmahdollisuuksia; kehottaa sen vuoksi 
vahvistamaan korkeakoulujen ja pk-
yritysten yhteistyötä.

8. tunnustaa, että korkeakoulujen on 
mahdollista valmentaa opiskelijoita 
työelämää varten: esimerkiksi pieni tai 
keskisuuri yritys, jolla ei ole tutkimus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, voi hyötyä 
yliopiston tutkimusresursseista ja 
asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti 
tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja 
työmahdollisuuksia; kehottaa sen vuoksi 
vahvistamaan korkeakoulujen ja pk-
yritysten yhteistyötä sekä keskittymään 
samalla yrittäjyyteen ja siihen, että 
opiskelijoille annetaan mahdollisuus 
hankkia yrittäjältä vaadittavia taitoja.

Or. en

Tarkistus 55
László Tőkés

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa jakamaan kokemuksia sekä 
esittelemään ja edistämään parhaita 
käytäntöjä työllistyvyyden ja 
työmarkkinoiden todellista kysyntää 
vastaavan koulutuksen parantamisesta.

Or. en
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Tarkistus 56
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
epävirallisella oppimisella hankittuja 
taitoja ja tunnustamaan ne.

Or. el

Tarkistus 57
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. muistuttaa elinikäisen oppimisen 
merkityksestä, sillä se on yksilön elämän 
ajan jatkuvaa taitojen ja tietojen 
kehittämistä ja se parantaa entisestään 
sosiaalista osallistavuutta, 
henkilökohtaista kehitystä ja aktiivista 
kansalaisuutta.

Or. en

Tarkistus 58
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa tukemaan ja tunnustamaan 
paremmin sekä virallisen että 
epävirallisen koulutuksen 
erottamattomana osana elinikäistä 



PE467.090v01-00 32/33 AM\870211FI.doc

FI

oppimista.

Or. en

Tarkistus 59
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. korostaa, että vihreät työpaikat ovat 
tärkeitä uusia työpaikkoja nykyisille 
maailmanlaajuisille markkinoille, jotka 
pyrkivät säilyttämään ja palauttamaan 
ympäristön laadun.

Or. en

Tarkistus 60
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. kehottaa jäsenvaltioita 
työskentelemään jatkuvasti ja tiiviisti sen 
hyväksi, että opiskelijoiden ja 
työntekijöiden liikkuvuuden sekä 
tutkintojen ja pätevyyden tunnustamisen 
hallinnolliset ja lailliset esteet poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 61
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. kehottaa pyrkimään heikommassa 
asemassa olevien ryhmien täyteen 
integraatioon työelämässä myös etsimällä 
oikeanlaisia töitä vammaisille, joilla on 
usein ainutlaatuisia ja poikkeuksellisia 
taitoja.

Or. en

Tarkistus 62
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
8 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 f. muistuttaa itsepintaisesta 
sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä 
tietyillä aloilla ja tietyissä asemissa ja 
kehottaa poistamaan kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän sekä 
tiettyjen töiden luokittelun ainoastaan 
naisten tai miesten töiksi.

Or. en


