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Tarkistus 1
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että laadukkaalla koulutuksella 
on suuri merkitys Euroopan kestävälle 
talouskasvulle, ja pitää erittäin 
valitettavana, että koulutusta ei ole nostettu 
esille komission vuotuisessa 
kasvuselvityksessään ehdottamassa 
10 prioriteettitoimenpiteessä;

1. korostaa, että laadukkaalla koulutuksella 
on suuri merkitys Euroopan kilpailukyvylle 
ja kestävälle talouskasvulle, ja pitää 
erittäin valitettavana, että koulutusta ei ole 
nostettu esille komission vuotuisessa 
kasvuselvityksessään ehdottamassa 
10 prioriteettitoimenpiteessä;

Or. en

Tarkistus 2
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että Eurooppa tarvitsee 
koulutettuja kansalaisia pystyäkseen 
vauhdittamaan talouskasvuaan, ja 
muistuttaa, että on tärkeää tuoda 
peruskoulutus kaikkien ulottuville;

2. korostaa, että Eurooppa tarvitsee 
koulutettuja kansalaisia edistääkseen 
heidän työnsaantiaan, mikä on 
välttämätöntä, jotta pystytään
vauhdittamaan talouskasvua, ja muistuttaa, 
että on tärkeää edistää useampien pääsyä 
kaiken tasoiseen koulutukseen, 
yliopistokoulutus mukaan luettuna;

Or. fr

Tarkistus 3
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että Eurooppa tarvitsee 
koulutettuja kansalaisia pystyäkseen 
vauhdittamaan talouskasvuaan, ja 
muistuttaa, että on tärkeää tuoda 
peruskoulutus kaikkien ulottuville;

2. kannustaa komissiota parantamaan 
yhtäläistä pääsyä korkealaatuiseen 
koulutukseen kaikilla tasoilla sekä 
parantamaan mahdollisuuksia 
elinikäiseen oppimiseen; korostaa, että 
Eurooppa tarvitsee koulutettuja kansalaisia 
pystyäkseen vauhdittamaan 
talouskasvuaan, ja muistuttaa, että on 
tärkeää tuoda peruskoulutus kaikkien 
ulottuville;

Or. en

Tarkistus 4
Marco Scurria

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että Eurooppa tarvitsee 
koulutettuja kansalaisia pystyäkseen 
vauhdittamaan talouskasvuaan, ja 
muistuttaa, että on tärkeää tuoda 
peruskoulutus kaikkien ulottuville;

2. korostaa, että Eurooppa tarvitsee 
koulutettuja kansalaisia pystyäkseen 
vauhdittamaan talouskasvuaan, ja 
muistuttaa, että on tärkeää tuoda 
peruskoulutus kaikkien ulottuville ja 
edistää koulutuksen ja työn sekä 
yliopistojen ja yritysten välistä 
yhdentymistä;

Or. it

Tarkistus 5
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää korkeaa nuorisotyöttömyyttä ja 
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sen kielteisiä lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin makrotaloudellisia ja 
sosioekonomisia vaikutuksia valitettavina; 
pitää myönteisenä komission kehotuksia 
ratkaista korkeaa nuorisotyöttömyyttä 
entisestään pahentavat rakenteelliset 
haasteet, kuten koulun keskeyttämisen 
torjuminen, koulutukseen pääsyn 
parantaminen, jäykkien työmarkkinoiden 
vapauttaminen ja ammatillisen 
koulutuksen tunnustaminen;

Or. en

Tarkistus 6
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää jatkuvasti 
investoida merkittävästi opettajien 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen 
ja myös jatkaa koordinoitua koko EU:n 
kattavaa toimintaa muiden yhteisten 
koulutustavoitteiden saavuttamiseksi;

4. korostaa, että on tärkeää myöntää 
koulutusjärjestelmille riittävä rahoitus 
niiden teknisten resurssien lisäämiseksi 
sekä sen mahdollistamiseksi, että opettajat 
ja toimijat voivat saada, myös sisäistä, 
lisä- ja jatkokoulutusta, sillä 
koulutukseen tehtävät investoinnit ovat  
talouspoliittinen toimenpide, ja on 
pidettävä mielessä kustannukset, joita 
aiheutuu, kun uudet sukupolvet 
syrjäytyvät sosiaalisesti ja työelämää 
ajatellen erityisesti maissa, joissa 
väestökehitys on voimakkaassa laskussa;  
korostaa lisäksi tarvetta jatkaa 
koordinoitua koko EU:n kattavaa toimintaa 
muiden yhteisten elinikäistä oppimista 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. it

Tarkistus 7
Marie-Christine Vergiat
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää jatkuvasti 
investoida merkittävästi opettajien 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ja 
myös jatkaa koordinoitua koko EU:n 
kattavaa toimintaa muiden yhteisten 
koulutustavoitteiden saavuttamiseksi;

4. korostaa, että ensisijaisesti julkisen 
sektorin on tärkeää jatkuvasti investoida 
merkittävästi opettajien koulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen ja myös jatkaa 
koordinoitua koko EU:n kattavaa toimintaa 
muiden yhteisten koulutustavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 8
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää jatkuvasti 
investoida merkittävästi opettajien 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ja 
myös jatkaa koordinoitua koko EU:n 
kattavaa toimintaa muiden yhteisten 
koulutustavoitteiden saavuttamiseksi;

4. korostaa, että on tärkeää jatkuvasti 
investoida merkittävästi opettajien 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ja 
myös jatkaa koordinoitua koko EU:n 
kattavaa toimintaa muiden yhteisten 
koulutustavoitteiden saavuttamiseksi; pitää 
valitettavana, että useiden jäsenvaltioiden 
talousarvioissa on havaittavissa selvä 
julkisten menojen ja investointien 
leikkaus koulutuksen alalla;

Or. en

Tarkistus 9
Marco Scurria

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää jatkuvasti 
investoida merkittävästi opettajien 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ja 
myös jatkaa koordinoitua koko EU:n 
kattavaa toimintaa muiden yhteisten 
koulutustavoitteiden saavuttamiseksi;

4. korostaa, että on tärkeää jatkuvasti 
investoida merkittävästi opettajien 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ja 
myös jatkaa koordinoitua koko EU:n 
kattavaa toimintaa muiden yhteisten 
koulutustavoitteiden saavuttamiseksi;
korostaa Leonardo da Vinci -ohjelman 
avainasemaa uusien kykyjen ja taitojen 
kehittämisessä;

Or. it

Tarkistus 10
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toistaa tarpeen asettaa etusijalle 
kestäville, kasvua edistäville aloille (kuten 
tutkimus, innovointi ja koulutus) tehtävät 
julkiset investoinnit, erityisesti julkisen 
talouden tervehdyttämisen aikakaudella;

Or. en

Tarkistus 11
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. huomauttaa, että olisi kiinnitettävä 
enemmän ja intensiivisempää huomiota 
opetusjärjestelmien välisiin yhteyksiin, 
tuotantojärjestelmä ja alueelliset julkisen 
palvelun verkostot, neuvontarakenteet ja 
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-elimet sekä arviointi- ja 
sertifiointivirastot ja -elimet mukaan 
luettuina;

Or. it

Tarkistus 12
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että yhtenäismarkkinoilla olisi 
hyödynnettävä kaikenlaisen koulutuksen 
eli varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen, 
korkeamman koulutuksen sekä ammatti- ja 
aikuiskoulutuksen merkitystä;

5. katsoo, että yhtenäismarkkinoilla olisi 
korostettava ja tuettava konkreettisesti ja 
voimakkain poliittisin panoksin  
kaikenlaisen koulutuksen eli 
varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen, 
korkeamman koulutuksen ja 
ammattikoulutuksen sekä elinikäisen 
oppimisen merkitystä;

Or. fr

Tarkistus 13
Marco Scurria

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että yhtenäismarkkinoilla olisi 
hyödynnettävä kaikenlaisen koulutuksen 
eli varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen, 
korkeamman koulutuksen sekä ammatti- ja 
aikuiskoulutuksen merkitystä;

5. katsoo, että yhtenäismarkkinoilla olisi 
hyödynnettävä kaikenlaisen koulutuksen 
eli varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen, 
korkeamman koulutuksen sekä ammatti- ja 
aikuiskoulutuksen merkitystä, tietojen ja 
taitojen siirtäminen mukaan luettuna;

Or. it
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Tarkistus 14
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
täsmällisempiin toimiin 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (esim. 
koulutusohjelmat, ammatillinen koulutus, 
nuorisotakuut jne.); 

Or. en

Tarkistus 15
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tähdentää, että tavoitteiden olisi oltava 
paljon kunnianhimoisempia ja toteaa 
samalla, että yhteisenä tavoitteena on 
vähentää koulun keskeyttämistä alle 
10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja
kehottaa komissiota pitämään mielessään 
jäsenvaltioiden väliset suuret erot ja 
varmistamaan sen vuoksi, että saavutusten 
mittaamisessa käytetyt kriteerit ovat 
vertailukelpoisia ja että niissä otetaan
huomion pitkän aikavälin kehitys;

6. pitää myönteisenä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitetta laskea koulunsa 
keskeyttävien 18–24-vuotiaiden osuus alle 
10 prosenttiin, ja kehottaa jäsenvaltioita 
esittämään mahdollisimman pian  
käytännön uudistustoimenpiteitä ja 
suunnitelmia tavoitteeseen pääsemiseksi; 
tähdentää, että tavoitteiden olisi oltava 
paljon kunnianhimoisempia  
tulevaisuudessa; kehottaa komissiota 
pitämään mielessään jäsenvaltioiden väliset 
suuret erot ja varmistamaan sen vuoksi, 
että saavutusten mittaamisessa käytetyt 
kriteerit ovat vertailukelpoisia ja että niissä 
otetaan huomion pitkän aikavälin kehitys;

Or. lt

Tarkistus 16
Juozas Imbrasas
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tähdentää, että tavoitteiden olisi oltava 
paljon kunnianhimoisempia ja toteaa 
samalla, että yhteisenä tavoitteena on 
vähentää koulun keskeyttämistä alle 
10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja
kehottaa komissiota pitämään mielessään 
jäsenvaltioiden väliset suuret erot ja 
varmistamaan sen vuoksi, että saavutusten 
mittaamisessa käytetyt kriteerit ovat 
vertailukelpoisia ja että niissä otetaan 
huomion pitkän aikavälin kehitys;

6. pitää myönteisenä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitetta laskea koulunsa 
keskeyttävien 18–24-vuotiaiden osuus alle 
10 prosenttiin, ja kehottaa jäsenvaltioita 
esittämään mahdollisimman pian  
käytännön uudistustoimenpiteitä ja 
suunnitelmia tavoitteeseen pääsemiseksi; 
tähdentää, että tavoitteiden olisi oltava 
paljon kunnianhimoisempia  
tulevaisuudessa; kehottaa komissiota 
pitämään mielessään jäsenvaltioiden väliset 
suuret erot ja varmistamaan sen vuoksi, 
että saavutusten mittaamisessa käytetyt 
kriteerit ovat vertailukelpoisia ja että niissä 
otetaan huomion pitkän aikavälin kehitys;

Or. lt

Tarkistus 17
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tähdentää, että tavoitteiden olisi oltava 
paljon kunnianhimoisempia ja toteaa 
samalla, että yhteisenä tavoitteena on 
vähentää koulun keskeyttämistä alle 
10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja 
kehottaa komissiota pitämään mielessään 
jäsenvaltioiden väliset suuret erot ja 
varmistamaan sen vuoksi, että saavutusten 
mittaamisessa käytetyt kriteerit ovat 
vertailukelpoisia ja että niissä otetaan 
huomion pitkän aikavälin kehitys;

6. tähdentää, että tavoitteiden olisi oltava 
paljon kunnianhimoisempia ja toteaa 
samalla, että yhteisenä tavoitteena on 
vähentää koulun keskeyttämistä alle 
10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja 
kehottaa komissiota pitämään mielessään 
jäsenvaltioiden väliset ja jäsenvaltioiden 
sisällä vallitsevat suuret erot kiinnittäen 
erityistä huomiota heikommassa asemassa 
olevaan väestöön, kuten 
maahanmuuttajiin ja romaneihin, ja 
varmistamaan sen vuoksi, että saavutusten 
mittaamisessa käytetyt kriteerit ovat 
vertailukelpoisia ja että niissä otetaan 
huomion pitkän aikavälin kehitys;
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Or. fr

Tarkistus 18
Nessa Childers

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota kiinnittämään 
erityistä huomiota niihin, joilla on 
erityistarpeita ja epäsuotuisa tausta 
samalla, kun pyritään saavuttamaan tämä 
tavoite;

Or. en

Tarkistus 19
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa yliopistoja lisäämään 
perustutkimusta, joka muodostaa perustan 
tietoon ja innovointiin perustuvalle 
taloudelle, jossa yliopistotutkinnon 
suorittaneiden nuorten osuus on nostettava 
40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

7. . kehottaa yliopistoja lisäämään 
perustutkimusta, joka muodostaa perustan 
tietoon ja innovointiin perustuvalle 
taloudelle; on huolissaan siitä, että 
komission vuotuisen kasvuselvityksen 
tulosten mukaan jäsenvaltioiden tavoitteet 
ja toimenpiteet ovat riittämättömät EU:n 
kokonaistavoitteen eli sen 
saavuttamiseksi, että yliopistotutkinnon 
suorittaneiden nuorten osuus on nostettava 
40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan 
sitoumuksiaan tällä alalla ottaen 
huomioon tarpeen varmistaa, että 
innovoinnin ja kestävän kasvun 
edistämiseksi on käytettävissä riittävästi 
tutkinnon tai koulutuksen suorittaneita 
työntekijöitä;
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Or. lt

Tarkistus 20
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa yliopistoja lisäämään 
perustutkimusta, joka muodostaa perustan 
tietoon ja innovointiin perustuvalle 
taloudelle, jossa yliopistotutkinnon 
suorittaneiden nuorten osuus on nostettava 
40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

7. kehottaa yliopistoja lisäämään 
perustutkimusta, joka muodostaa perustan 
tietoon ja innovointiin perustuvalle 
taloudelle; on huolissaan siitä, että 
komission vuotuisen kasvuselvityksen 
tulosten mukaan jäsenvaltioiden tavoitteet 
ja toimenpiteet ovat riittämättömät EU:n 
kokonaistavoitteen eli sen 
saavuttamiseksi, että yliopistotutkinnon 
suorittaneiden nuorten osuus on nostettava 
40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan 
sitoumuksiaan tällä alalla ottaen 
huomioon tarpeen varmistaa, että 
innovoinnin ja kestävän kasvun 
edistämiseksi on käytettävissä riittävästi 
tutkinnon  suorittaneita tai muun 
pätevyyden hankkineita työntekijöitä;

Or. lt

Tarkistus 21
Nessa Childers

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa yliopistoja lisäämään 
perustutkimusta, joka muodostaa 
perustan tietoon ja innovointiin 
perustuvalle taloudelle, jossa 
yliopistotutkinnon suorittaneiden nuorten 
osuus on nostettava 40 prosenttiin vuoteen 

7. kehottaa yliopistoja lisäämään tietoon ja 
innovointiin perustuvaa tutkimusta, jossa 
yliopistotutkinnon suorittaneiden nuorten 
osuus on nostettava 40 prosenttiin vuoteen 
2020 mennessä.
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2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 22
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa yliopistoja lisäämään 
perustutkimusta, joka muodostaa perustan 
tietoon ja innovointiin perustuvalle 
taloudelle, jossa yliopistotutkinnon 
suorittaneiden nuorten osuus on nostettava 
40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

7. kannustaa yliopistoja lisäämään 
perustutkimusta, joka muodostaa perustan 
tietoon ja innovointiin perustuvalle 
taloudelle, jossa yliopistotutkinnon 
suorittaneiden nuorten osuus on nostettava 
40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä 
samalla, kun kunnioitetaan yliopistojen 
itsemääräämisoikeutta ja erityispiirteitä 
toissijaisuusperiaatteen yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 23
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
lisätoimenpiteisiin, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -tavoitteet, jotka ovat tällä 
hetkellä kaukana jo asetetuista 
tavoitteista.

Or. en

Tarkistus 24
Marie-Christine Vergiat
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Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa kulttuuripolitiikan ja 
erityisesti julkisten toimintalinjojen 
merkityksestä siinä, että kansalaiset 
saavat koulutusta ja että kaikki voivat 
nauttia kulttuurista, ja katsoo, että 
talousarviota ei missään tapauksessa saa 
tiukentaa kulttuurin kustannuksella 
ottaen huomioon sen vähäisen osuuden 
finanssipolitiikassa. 

Or. fr

Tarkistus 25
Nessa Childers

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota hyödyntämään 
talouspolitiikan ohjausjakson aikana 
yksilöitäviä nykyisiä ja tulevia 
työllisyyssuuntauksia korkeakoulujen 
koulutusstrategioiden koordinoinnissa.

Or. en

Tarkistus 26
Cătălin Sorin Ivan

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa tukemaan enemmän 
opiskelijoiden ja nuorten 
ammatinharjoittajien liikkuvuutta.
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Or. en

Tarkistus 27
Cătălin Sorin Ivan

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. vaatii, että korkeakoulutuksen 
nykyaikaistamista tehostetaan ja alan 
houkuttelevuutta lisätään.

Or. en


