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Muudatusettepanek 1
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab kvaliteetse hariduse ja 
koolituse olulist mõju Euroopa
jätkusuutlikule majanduskasvule ning 
avaldab sügavat kahetsust, et komisjon ei 
ole seda oma iga-aastases majanduskasvu 
analüüsis välja pakutud kümne 
prioriteetseima valdkonna seas esile 
toonud; 

1. tunnistab kvaliteetse hariduse ja 
koolituse olulist mõju Euroopa 
konkurentsivõimele ja jätkusuutlikule 
majanduskasvule ning avaldab sügavat 
kahetsust, et komisjon ei ole seda oma iga-
aastases majanduskasvu analüüsis välja 
pakutud kümne prioriteetseima valdkonna 
seas esile toonud; 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et majanduskasvu 
suurendamiseks peavad Euroopal olema 
haritud kodanikud, ning tuletab meelde, et 
olulise tähtsusega on põhihariduse kõigile 
kättesaadavaks muutmine;

2. rõhutab, et töökohtadele juurdepääsu 
soodustamiseks, mis on eelduseks 
majanduskasvu suurendamisele, peavad 
Euroopal olema haritud kodanikud, ning 
tuletab meelde, et õigus haridusele kuulub 
põhiõiguste hulka ja olulise tähtsusega on 
soodustada kõigi haridustasemete, 
sealhulgas ülikoolihariduse võimalikult 
paljudele kättesaadavaks muutmist;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Zigmantas Balčytis
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et majanduskasvu 
suurendamiseks peavad Euroopal olema 
haritud kodanikud, ning tuletab meelde, et 
olulise tähtsusega on põhihariduse kõigile 
kättesaadavaks muutmine;

2. soovitab komisjonil edendada võrdset 
juurdepääsu kvaliteetsele haridusele ja 
koolitusele kõikidel tasanditel ja elukestva 
õppe võimalusi; rõhutab, et majanduskasvu 
suurendamiseks peavad Euroopal olema
haritud kodanikud, ning tuletab meelde, et 
olulise tähtsusega on põhihariduse kõigile 
kättesaadavaks muutmine;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Marco Scurria

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et majanduskasvu 
suurendamiseks peavad Euroopal olema 
haritud kodanikud, ning tuletab meelde, et 
olulise tähtsusega on põhihariduse kõigile 
kättesaadavaks muutmine;

2. rõhutab, et majanduskasvu 
suurendamiseks peavad Euroopal olema 
haritud kodanikud, ning tuletab meelde, et 
olulise tähtsusega on põhihariduse kõigile 
kättesaadavaks muutmine ja integratsiooni 
edendamine hariduse ja töö ning 
ülikoolide ja ettevõtete vahel;

Or. it

Muudatusettepanek 5
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. mõistab hukka noorte tööpuuduse 
kõrge taseme ja selle negatiivsed 
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makromajanduslikud ja 
sotsiaalmajanduslikud mõjud 
lühiajaliselt, keskpikal perioodil ja pikema 
aja jooksul; tervitab komisjoni üleskutseid 
lahendada noorte töötuse kõrget taset 
halvendavad struktuuriprobleemid, nagu 
üleskutsed vähendada kooli poolelijätmist, 
edendada juurdepääsu haridusele ja 
koolitusele, liberaliseerida jäigad tööturud 
ning tunnustada kutsekvalifikatsioone;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab õpetajate harimisse, 
koolitamisse ja elukestvasse õppesse 
tehtavate jätkuvate ning märkimisväärsete 
investeeringute ning samas ka teiste 
üldiste hariduseesmärkide saavutamiseks 
tehtavate üleeuroopaliste koordineeritud 
pingutuste jätkamise olulisust;

4. rõhutab asjakohaste 
rahastamisvahenditega haridus- ja 
koolitussüsteemi toetamise olulisust, et 
parandada nende tehnilist baasi ning 
tagada õpetajate ja teiste töötajate 
täiendkoolitus ja kutseoskuste 
ajakohastamine toimivate 
haridusprotsesside kaudu, olles 
veendunud, et haridusse ja koolitusse 
investeerimine on majanduspoliitika 
sekkumine ning arvestades uue 
põlvkonna sotsiaalse ja tööalase 
marginaliseerumise suuri kulusid, 
eelkõige kiirelt kahaneva rahvastikuga 
riikides; lisaks rõhutab teiste üldiste 
elukestva õppe eesmärkide saavutamiseks 
tehtavate üleeuroopaliste koordineeritud 
pingutuste jätkamise olulisust;

Or. it

Muudatusettepanek 7
Marie-Christine Vergiat
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab õpetajate harimisse, 
koolitamisse ja elukestvasse õppesse 
tehtavate jätkuvate ning märkimisväärsete 
investeeringute ning samas ka teiste üldiste 
hariduseesmärkide saavutamiseks tehtavate 
üleeuroopaliste koordineeritud pingutuste 
jätkamise olulisust; 

4. rõhutab õpetajate harimisse,
koolitamisse ja elukestvasse õppesse 
tehtavate jätkuvate ning märkimisväärsete, 
eelkõige avaliku sektori investeeringute 
ning samas ka teiste üldiste 
hariduseesmärkide saavutamiseks tehtavate 
üleeuroopaliste koordineeritud pingutuste 
jätkamise olulisust; 

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab õpetajate harimisse, 
koolitamisse ja elukestvasse õppesse 
tehtavate jätkuvate ning märkimisväärsete 
investeeringute ning samas ka teiste üldiste 
hariduseesmärkide saavutamiseks tehtavate 
üleeuroopaliste koordineeritud pingutuste 
jätkamise olulisust; 

4. rõhutab õpetajate harimisse, 
koolitamisse ja elukestvasse õppesse 
tehtavate jätkuvate ning märkimisväärsete 
investeeringute ning samas ka teiste üldiste 
hariduseesmärkide saavutamiseks tehtavate 
üleeuroopaliste koordineeritud pingutuste 
jätkamise olulisust; peab kahetsusväärseks 
asjaolu, et paljude riikide eelarvetes on 
täheldatud riiklike kulutuste ja 
investeeringute selget vähendamist 
hariduse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Marco Scurria

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab õpetajate harimisse, 
koolitamisse ja elukestvasse õppesse 
tehtavate jätkuvate ning märkimisväärsete 
investeeringute ning samas ka teiste üldiste 
hariduseesmärkide saavutamiseks tehtavate 
üleeuroopaliste koordineeritud pingutuste 
jätkamise olulisust;

4. rõhutab õpetajate harimisse, 
koolitamisse ja elukestvasse õppesse 
tehtavate jätkuvate ning märkimisväärsete 
investeeringute ning samas ka teiste üldiste 
hariduseesmärkide saavutamiseks tehtavate 
üleeuroopaliste koordineeritud pingutuste 
jätkamise olulisust; kinnitab uute oskuste 
ja kvalifikatsiooni omandamiseks 
mõeldud Leonardo da Vinci programmi 
olulisust;

Or. it

Muudatusettepanek 10
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab taas vajadust tähtsustada 
riiklikke investeeringuid jätkusuutlikes 
majanduskasvu soosivates valdkondades, 
nagu teadusuuringud ja innovatsioon ja 
haridus, eelkõige eelarve konsolideerimise 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et side koolitussüsteemi 
sealjuures tootmissüsteemi ja piirkondliku 
teenustevõrgu – rahvastikuregistrid, 
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suunamisega tegelevad struktuurid ja 
asutused, oskuste hindamise ja 
sertifitseerimise struktuurid ja -asutused –
vahel on prioriteetse tähtsusega ning 
vajab laiemat tähelepanu ja kaasamist;

Or. it

Muudatusettepanek 12
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toonitab, et hariduse (varastest 
arenguaastatest alg- ja kõrghariduse ning 
ka kutse- ja täiskasvanuhariduseni välja) 
rolli tuleks ühtsel turul rohkem ära 
kasutada;

5. toonitab, et hariduse (varastest 
arenguaastatest alg- ja kõrghariduse ning 
ka kutse- ja täiskasvanuhariduseni välja) 
rolli tuleks väärtustada ja tugeva poliitilise 
tahte toel tugevdada;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Marco Scurria

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toonitab, et hariduse (varastest 
arenguaastatest alg- ja kõrghariduse ning 
ka kutse- ja täiskasvanuhariduseni välja) 
rolli tuleks ühtsel turul rohkem ära 
kasutada;

5. toonitab, et hariduse (varastest 
arenguaastatest alg- ja kõrghariduse ning 
ka kutse- ja täiskasvanuhariduseni välja, 
sealhulgas teadmiste ja oskuste 
edasiandmine) rolli tuleks ühtsel turul 
rohkem ära kasutada;

Or. it
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Muudatusettepanek 14
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub liikmesriike üles võtma noorte 
tööpuuduse vastu võitlemiseks rohkem 
konkreetseid meetmeid (nt 
koolitusprogrammid, kutseharidus, 
noortegarantiid jm);

Or. en

Muudatusettepanek 15
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutades vajadust palju 
ambitsioonikamate sihtide järele, võtab 
teadmiseks ühise eesmärgi saavutada 
aastaks 2020 kooli poolelijätmise määraks 
vähem kui 10 protsenti ning nõuab 
tungivalt, et komisjon arvestaks 
liikmesriikidevahelisi suuri erinevusi ja 
tagaks seega, et kõik saavutusi mõõtvad 
kriteeriumid oleksid võrreldavad ja et 
arvesse võetaks ka pikaajalist perspektiivi;

6. kiidab heaks Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärgi vähendada 
haridussüsteemist lahkuvate 18–24 
aastaste osakaalu vähem kui 10 
protsendini ning nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid esitaksid nii kiiresti kui 
võimalik praktilised reformimeetmed ja -
kavad selle eesmärgi saavutamiseks; 
rõhutab vajadust palju ambitsioonikamate 
sihtide järele tulevikus; nõuab tungivalt, et 
komisjon arvestaks liikmesriikidevahelisi 
suuri erinevusi ja tagaks seega, et kõik 
saavutusi mõõtvad kriteeriumid oleksid 
võrreldavad ja et arvesse võetaks ka 
pikaajalist perspektiivi;

Or. lt

Muudatusettepanek 16
Juozas Imbrasas
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutades vajadust palju 
ambitsioonikamate sihtide järele, võtab 
teadmiseks ühise eesmärgi saavutada 
aastaks 2020 kooli poolelijätmise määraks 
vähem kui 10 protsenti ning nõuab 
tungivalt, et komisjon arvestaks 
liikmesriikidevahelisi suuri erinevusi ja 
tagaks seega, et kõik saavutusi mõõtvad 
kriteeriumid oleksid võrreldavad ja et 
arvesse võetaks ka pikaajalist perspektiivi;

6. kiidab heaks Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärgi vähendada 
haridussüsteemist lahkuvate 18–24 
aastaste osakaalu vähem kui 10 
protsendini ning nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid esitaksid nii kiiresti kui 
võimalik praktilised reformimeetmed ja -
kavad selle eesmärgi saavutamiseks; 
rõhutab vajadust palju ambitsioonikamate 
sihtide järele tulevikus; nõuab tungivalt, et 
komisjon arvestaks liikmesriikidevahelisi 
suuri erinevusi ja tagaks seega, et kõik 
saavutusi mõõtvad kriteeriumid oleksid 
võrreldavad ja et arvesse võetaks ka 
pikaajalist perspektiivi;

Or. lt

Muudatusettepanek 17
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutades vajadust palju 
ambitsioonikamate sihtide järele, võtab 
teadmiseks ühise eesmärgi saavutada 
aastaks 2020 kooli poolelijätmise määraks 
vähem kui 10 protsenti ning nõuab 
tungivalt, et komisjon arvestaks 
liikmesriikidevahelisi suuri erinevusi ja 
tagaks seega, et kõik saavutusi mõõtvad 
kriteeriumid oleksid võrreldavad ja et 
arvesse võetaks ka pikaajalist perspektiivi;

6. rõhutades vajadust palju 
ambitsioonikamate sihtide järele, võtab 
teadmiseks ühise eesmärgi saavutada 
aastaks 2020 kooli poolelijätmise määraks 
vähem kui 10 protsenti ning nõuab 
tungivalt, et komisjon arvestaks 
liikmesriikidevahelisi ja -siseseid suuri 
erinevusi, pöörates eritähelepanu 
ebasoodsamas olukorras 
elanikerühmadele, sealhulgas 
sisserändajatele ning romadele, ja tagaks 
seega, et kõik saavutusi mõõtvad 
kriteeriumid oleksid võrreldavad ja et 
arvesse võetaks ka pikaajalist perspektiivi;
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Or. fr

Muudatusettepanek 18
Nessa Childers

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab tungivalt, et komisjon pööraks 
selle eesmärgi saavutamise püüdmisel 
erilist tähelepanu erivajadustega ja 
halvemas olukorras olevatele isikutele; 

Or. en

Muudatusettepanek 19
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. ergutab ülikoole tegelema rohkem 
alusuuringutega, mis on vundamendiks 
teadmiste- ja innovatsioonipõhisele 
majandusele, kus ülikoolikraadi või -
diplomiga noorte inimeste arvu tuleb
2020. aastaks tõsta 40 protsendile.

7. ergutab ülikoole tegelema rohkem 
alusuuringutega, mis on vundamendiks 
teadmiste- ja innovatsioonipõhisele 
majandusele; tunneb muret seoses 
komisjoni iga-aastase majanduskasvu 
analüüsiga, millest selgub, et 
liikmesriikide eesmärgid ja meetmed 
üldise Euroopa Liidu eesmärgi 
saavutamiseks, milleks on ülikoolikraadi 
või -diplomiga noorte inimeste osakaalu
tõstmine 2020. aastaks 40 protsendile, on 
ebapiisavad; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid vaataksid üle oma 
kohustused selles valdkonnas, võttes 
arvesse vajadust omada piisavalt kraadi 
või muu kvalifikatsiooniga töötajaid, et 
edendada innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu;
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Or. lt

Muudatusettepanek 20
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. ergutab ülikoole tegelema rohkem 
alusuuringutega, mis on vundamendiks 
teadmiste- ja innovatsioonipõhisele 
majandusele, kus ülikoolikraadi või -
diplomiga noorte inimeste arvu tuleb
2020. aastaks tõsta 40 protsendile.

7. ergutab ülikoole tegelema rohkem 
alusuuringutega, mis on vundamendiks 
teadmiste- ja innovatsioonipõhisele 
majandusele; tunneb muret seoses 
komisjoni iga-aastase majanduskasvu 
analüüsiga, millest selgub, et 
liikmesriikide eesmärgid ja meetmed 
üldise Euroopa Liidu eesmärgi 
saavutamiseks, milleks on ülikoolikraadi 
või -diplomiga noorte inimeste osakaalu
tõstmine 2020. aastaks 40 protsendile, on 
ebapiisavad; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid vaataksid üle oma 
kohustused selles valdkonnas, võttes 
arvesse vajadust omada piisavalt kraadi 
või muu kvalifikatsiooniga töötajaid, et 
edendada innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu;

Or. lt

Muudatusettepanek 21
Nessa Childers

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. ergutab ülikoole tegelema rohkem 
alusuuringutega, mis on vundamendiks
teadmiste- ja innovatsioonipõhisele 
majandusele, kus ülikoolikraadi või -
diplomiga noorte inimeste arvu tuleb 2020. 

7. ergutab ülikoole tegelema rohkem 
teadmiste- ja innovatsioonipõhiste 
uuringutega, kus ülikoolikraadi või -
diplomiga noorte inimeste arvu tuleb 2020. 
aastaks tõsta 40 protsendile. 
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aastaks tõsta 40 protsendile. 

Or. en

Muudatusettepanek 22
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. ergutab ülikoole tegelema rohkem 
alusuuringutega, mis on vundamendiks 
teadmiste- ja innovatsioonipõhisele 
majandusele, kus ülikoolikraadi või -
diplomiga noorte inimeste arvu tuleb 2020. 
aastaks tõsta 40 protsendile.

7. julgustab ülikoole tegelema rohkem 
alusuuringutega, mis on vundamendiks 
teadmiste- ja innovatsioonipõhisele 
majandusele, kus ülikoolikraadi või -
diplomiga noorte inimeste arvu tuleb 2020. 
aastaks tõsta 40 protsendile, austades 
samas ülikoolide autonoomiat ning nende 
eristaatust subsidiaarsuspõhimõtte 
kontekstis.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub liikmesriike üles võtma 
täiendavaid meetmeid ELi 2020. aasta 
eesmärkide saavutamiseks, mille osas 
jäädakse sätestatud eesmärkidest hetkel 
väga kaugele;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Marie-Christine Vergiat
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Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. meenutab kultuuripoliitika, eelkõige 
riikliku, olulisust kodanike harimisel ja 
kõigi juurdepääsu tagamisel kultuurile, 
ning leiab, et arvestades kultuuripoliitika 
kulude väikest osakaalu eelarves, ei tohi 
seda mingil juhul eelarvekärbetele 
ohvriks tuua;

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Nessa Childers

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks 
majanduspoolaasta jooksul 
kindlaksmääratavaid praeguseid ja 
tulevasi arenguid tööhõive valdkonnas 
selleks, et koordineerida kolmanda taseme 
õppeasutustega koolitusstrateegiaid;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Cătălin Sorin Ivan

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub üles rohkem toetama 
üliõpilaste ja noorte spetsialistide 
liikuvust;
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Or. en

Muudatusettepanek 27
Cătălin Sorin Ivan

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. nõuab kõrghariduse ajakohastamise 
kiirendamist ja selle sektori atraktiivsuse 
suurendamist;

Or. en


