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Tarkistus 1
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jakamaan ja kohdentamaan
tasapuolisesti Euroopan 
naapuruuspolitiikan tukiohjelmista 
annettavaa rahoitusta liikkuvuuden 
edistämiseen ja kansalaisyhteiskunnan 
tukemiseen niin, että EU:n ulkoisen 
toiminnan itäinen ja eteläinen ulottuvuus 
ovat tasaveroisessa asemassa;

1. kehottaa jakamaan tasapuolisesti 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
tukiohjelmista annettavaa rahoitusta 
liikkuvuuden edistämiseen ja 
kansalaisyhteiskunnan tukemiseen niin, 
että itäiset ja eteläiset alueet hyötyvät 
EU:n ulkoisesta yhteistyöstä tasapuolisesti
ja sen mukaan, minkälaisia haasteita 
niillä on;

Or. fr

Tarkistus 2
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jakamaan ja kohdentamaan 
tasapuolisesti Euroopan 
naapuruuspolitiikan tukiohjelmista 
annettavaa rahoitusta liikkuvuuden 
edistämiseen ja kansalaisyhteiskunnan 
tukemiseen niin, että EU:n ulkoisen 
toiminnan itäinen ja eteläinen ulottuvuus 
ovat tasaveroisessa asemassa;

1. kehottaa jakamaan ja kohdentamaan 
liikkuvuuden edistämiseen ja 
kansalaisyhteiskunnan tukemiseen
tarkoitettuja Euroopan naapuruuspolitiikan 
nykyisiä varoja tasapuolisesti niin, että 
EU:n ulkoisen toiminnan itäinen ja 
eteläinen ulottuvuus ovat tasaveroisessa 
asemassa;

Or. de

Tarkistus 3
Katarína Neveďalová



PE472.077v01-00 4/26 AM\876492FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jakamaan ja kohdentamaan 
tasapuolisesti Euroopan 
naapuruuspolitiikan tukiohjelmista 
annettavaa rahoitusta liikkuvuuden 
edistämiseen ja kansalaisyhteiskunnan 
tukemiseen niin, että EU:n ulkoisen 
toiminnan itäinen ja eteläinen ulottuvuus 
ovat tasaveroisessa asemassa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 4
Marek Henryk Migalski

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että EU:n ja EU:n 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden väliset yhteydet kulttuuri-, 
koulutus- ja urheilualan keskinäisessä 
vaihdossa ja yhteistyössä ovat yhteydessä 
avoimen kansalaisyhteiskunnan, 
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen 
kehittämiseen ja lujittamiseen sekä 
perusvapauksien ja ihmisoikeuksien 
edistämiseen; korostaa, että yhteistyö 
näillä aloilla tuo lisäarvoa sekä unionille 
että EU:n naapuruuspolitiikkaan 
osallistuville maille; 

Or. pl

Tarkistus 5
Marie-Christine Vergiat
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. vaatii kyseenalaistamaan 
liikkuvuuden esteet, etenkin liian 
monimutkaiset hallinnolliset 
opiskelijoiden, tutkijoiden, taitelijoiden ja 
esittävän taiteen järjestöjen viisumien 
myöntämismenettelyt ja kehottaa 
jäsenvaltioita yksinkertaistamaan ja 
johdonmukaistamaan niitä; muistuttaa 
samalla vaaroista, joita aivovuoto ja sen 
seuraukset aiheuttavat kyseessä olevien 
nuorten lähtömaissa, ja suosittaa 
laatimaan strategioita, joilla pyritään 
auttamaan etenkin nuoria, myös heidän 
lähtömaissaan; 

Or. fr

Tarkistus 6
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien 
laajentumiseen; vetoaa siksi 
jäsenvaltioihin, että ne antaisivat
naapuruuspolitiikkaan osallistuvista maista 
tuleville opiskelijoille mahdollisuuden
saada koulutusta Euroopassa;

2. tunnustaa unionin nykyisten 
liikkuvuusohjelmien ja
alueellisten hankkeiden arvon, sillä 
kulttuuri- ja koulutusalan vaihto-ohjelmat 
ja yhteistyö voivat vahvistaa 
kansalaisyhteiskuntaa, edistää 
demokratisoitumista, kannustaa 
pätevöitymiseen, edistää osaltaan 
vuoropuhelua, keskinäistä ymmärrystä 
sekä vakautta ja rauhaa; vetoaa siksi 
komissioon ja jäsenvaltioihin, että ne 
huolehtivat, että EU:n ulkopuoliset maat 
voivat entistä laajemmin osallistua 
nykyisiin ohjelmiin, esimerkiksi 
elinikäisen oppimisen ohjelmaan, ja 
vaatii, että naapuruuspolitiikkaan 
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osallistuvista maista tulevien 
opiskelijoiden mahdollisuuksia saada 
koulutusta Euroopassa helpotetaan;
kehottaa komissiota laajentamaan 
liikkuvuutta edistävien ohjelmien 
valikoimaa ja eritoten laatimaan 
kansalaisyhteiskunnalle ja sosiaalisten 
yritysten ammattihenkilöille suunnatun 
vaihto-ohjelman;

Or. en

Tarkistus 7
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien 
laajentumiseen; vetoaa siksi 
jäsenvaltioihin, että ne antaisivat 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvista maista 
tuleville opiskelijoille mahdollisuuden 
saada koulutusta Euroopassa;

2. toteaa, että EU:n koulutus- ja nuoriso-
ohjelmat ovat edistäneet vaihto-ohjelmia 
ja yhteistyötä sekä kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden kanssa; vetoaa siksi 
jäsenvaltioihin, että ne antaisivat 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvista maista 
tuleville opiskelijoille mahdollisuuden 
saada koulutusta Euroopassa;

Or. fr

Tarkistus 8
Doris Pack

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
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vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille 
mahdollisuuden saada koulutusta 
Euroopassa;

kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
avaamaan unionin naapurimaille 
vuodesta 2014 lähtien seuraavan 
sukupolven liikkuvuus-, koulutus- ja 
nuoriso-ohjelmat ja mahdollistamaan 
näin niiden osallistumisen ohjelmiin;

Or. de

Tarkistus 9
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille 
mahdollisuuden saada koulutusta 
Euroopassa;

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille
ja harjoittelijoille mahdollisuuden saada 
koulutusta Euroopassa; tukee näin ollen 
Euroopan parlamentin kirjallista 
kannanottoa nro 005/2011 Euroopan ja 
Välimeren maiden Erasmus ja Leonardo 
da Vinci -ohjelmien perustamiseen ja 
toteaa, että ne voivat edistää 
samankaltaisia aloitteita muilla alueilla;

Or. fr

Tarkistus 10
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut huomattava vaikutus nuorten
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koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille 
mahdollisuuden saada koulutusta 
Euroopassa;

koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille 
mahdollisuuden saada koulutusta EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 11
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille 
mahdollisuuden saada koulutusta
Euroopassa;

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
myöntäisivät naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville lahjakkaille
opiskelijoille stipendejä, joiden turvin 
nämä voivat opiskella Euroopassa;

Or. de

Tarkistus 12
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille
mahdollisuuden saada koulutusta 
Euroopassa;

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville erilaisille 
opiskelijaryhmille, muun muassa naisille 
ja vähemmistöjen edustajille, 
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mahdollisuuden saada koulutusta 
Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 13
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen;
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille 
mahdollisuuden saada koulutusta 
Euroopassa;

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen 
ja kansojen välisen keskinäisen 
ymmärryksen edistämiseen; vetoaa siksi 
jäsenvaltioihin, että ne antaisivat 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvista maista 
tuleville opiskelijoille mahdollisuuden 
saada koulutusta Euroopassa;

Or. lt

Tarkistus 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille 
mahdollisuuden saada koulutusta 
Euroopassa;

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
mahdollisuuksien mukaan antaisivat 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvista maista 
tuleville opiskelijoille mahdollisuuden 
saada koulutusta Euroopassa;

Or. fr
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Tarkistus 15
Hannu Takkula

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen;
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille 
mahdollisuuden saada koulutusta 
Euroopassa;

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen;
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille 
mahdollisuuden saada koulutusta 
Euroopassa; muistuttaa vaihto-ohjelmien 
vastavuoroisuuden tärkeydestä, jotta myös 
eurooppalaisella nuorisolla olisi 
mahdollisuus saada koulutusta 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvista 
maista; 

Or. fi

Tarkistus 16
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille 
mahdollisuuden saada koulutusta 
Euroopassa;

2. toteaa, että EU:n nuoriso-ohjelmilla on 
ollut valtava vaikutus nuorten 
koulutusmahdollisuuksien laajentumiseen; 
vetoaa siksi jäsenvaltioihin, että ne 
antaisivat naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvista maista tuleville opiskelijoille 
mahdollisuuden saada koulutusta 
Euroopassa; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään virkamiehiä koskevia 
koulutusaloitteita, muun muassa 
naapurimaiden kielten opetusta ja 
ystävyyskaupunkialoitteita;
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Or. lt

Tarkistus 17
Cătălin Sorin Ivan

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että itäiseen 
kumppanuuteen osallistuvien maiden 
opiskelijoille ja nuorille, jotka haluavat 
tulla opiskelemaan EU:n jäsenvaltioihin, 
on taattava viisumivapaus; 

Or. en

Tarkistus 18
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa lisäarvosta, jonka Tempus 
IV -ohjelma tuo yhteistyön edistämiseen 
ja EU:n naapurimaiden 
koulutusjärjestelmien uudistamiseen, ja 
kehottaa komissiota tehostamaan 
ohjelmaa seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; 

Or. el

Tarkistus 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa Euro–Välimeri-yliopiston 
vaikutusta ja toteaa, että samankaltainen 
aloite olisi käynnistettävä myös itäisen 
kumppanuuden aluetta varten;

3. arvostaa Euro–Välimeri-yliopiston 
vaikutusta ja toteaa, että tätä
menestyksekästä aloitetta olisi 
laajennettava ja samankaltainen aloite 
olisi käynnistettävä myös itäisen 
kumppanuuden aluetta varten;

Or. fr

Tarkistus 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Nuoret liikkeellä -
ohjelman ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
välistä synergiaa olisi vahvistettava, jotta 
voidaan varmistaa paremmat 
mahdollisuudet oppijoiden liikkuvuudelle 
EU:n ja naapurimaiden välillä, mikä olisi 
sekä EU:n että kyseisten maiden nuorten 
edun mukaista;

4. korostaa, että Nuoret liikkeellä -
ohjelman ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
välistä synergiaa olisi vahvistettava, jotta 
voidaan varmistaa paremmat 
mahdollisuudet opiskelijoiden
liikkuvuudelle EU:n ja naapurimaiden 
välillä, mikä olisi sekä EU:n että kyseisten 
maiden nuorten edun mukaista;

Or. fr

Tarkistus 21
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Nuoret liikkeellä -
ohjelman ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
välistä synergiaa olisi vahvistettava, jotta 
voidaan varmistaa paremmat 
mahdollisuudet oppijoiden liikkuvuudelle 

4. korostaa, että Nuoret liikkeellä -
ohjelman ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
välistä synergiaa olisi vahvistettava, jotta 
voidaan varmistaa paremmat 
mahdollisuudet oppijoiden liikkuvuudelle 
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EU:n ja naapurimaiden välillä, mikä olisi 
sekä EU:n että kyseisten maiden nuorten 
edun mukaista;

EU:n ja naapurimaiden välillä, mikä olisi 
sekä EU:n että kyseisten maiden nuorten 
edun mukaista; kehottaa komissiota 
tekemään naapurimaiden kanssa nykyistä 
enemmän liikkuvuuden edistämiseen 
tarkoitettuja kumppanussopimuksia; 

Or. lt

Tarkistus 22
Cătălin Sorin Ivan

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Nuoret liikkeellä -
ohjelman ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
välistä synergiaa olisi vahvistettava, jotta 
voidaan varmistaa paremmat 
mahdollisuudet oppijoiden liikkuvuudelle 
EU:n ja naapurimaiden välillä, mikä olisi 
sekä EU:n että kyseisten maiden nuorten 
edun mukaista; 

4. korostaa, että Nuoret liikkeellä -
ohjelman ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
välistä synergiaa olisi vahvistettava, jotta 
voidaan varmistaa paremmat 
mahdollisuudet oppijoiden liikkuvuudelle 
EU:n ja naapurimaiden välillä, mikä olisi 
sekä EU:n että kyseisten maiden nuorten 
edun mukaista, ja että samanaikaisesti 
EU:n naapurimaiden tiedotusvälineissä 
olisi tehtävä tunnetuksi näitä hankkeita;

Or. en

Tarkistus 23
Marek Henryk Migalski

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Nuoret liikkeellä -
ohjelman ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
välistä synergiaa olisi vahvistettava, jotta 
voidaan varmistaa paremmat 
mahdollisuudet oppijoiden liikkuvuudelle 
EU:n ja naapurimaiden välillä, mikä olisi 

4. korostaa, että Nuoret liikkeellä -
ohjelman ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
välistä synergiaa olisi vahvistettava, jotta 
voidaan varmistaa paremmat 
mahdollisuudet oppijoiden liikkuvuudelle 
EU:n ja naapurimaiden välillä, mikä olisi 
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sekä EU:n että kyseisten maiden nuorten 
edun mukaista;

sekä EU:n että kyseisten maiden nuorten 
edun mukaista; korostaa tässä suhteessa 
EU:n kansalaisten ja 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden kansalaisten välisten tuloerojen 
huomioonottamista ja sitä, että olisi 
tarkasteltava keinoja parantaa 
mahdollisuuksia saada stipendejä;

Or. pl

Tarkistus 24
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa Euroopan unionia ja 
jäsenvaltioita, että on tärkeää poistaa 
henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja 
viisumien saamisen esteet, etenkin kun 
kyse on opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja 
opettajien vaihdosta; 

Or. fr

Tarkistus 25
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että Euroopan 
naapuruuspolitiikassa on tärkeää 
tehostaa kumppanimaiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä urheilun 
kehittämiseksi, sillä urheilulla on 
huomattava kasvatuksellinen merkitys;
kehottaa EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita pyrkimään toteuttamaan 
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urheilijoiden vapaa liikkuvuus 
maailmanlaajuisesti ja aloittamaan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden urheilijoiden vapaan 
liikkuvuuden varmistamisesta sekä 
pyrkimään torjumaan kaikenlainen 
nuorten urheilijoiden maailmanlaajuinen 
laiton kauppa; 

Or. fr

Tarkistus 26
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää oleellisen tärkeänä 
kansainvälistä, alueellista ja alueiden 
välistä kulttuurialan yhteistyötä, joka 
perustuu aidolle kulttuurien väliselle 
vuoropuhelulle ja johon kaikki 
yhteiskunnan toimijat (viranomaiset, 
instituutiot, organisaatiot ja 
kulttuuriyhdistykset) voivat osallistua; 
kehottaa siksi naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvia maita allekirjoittamaan ja 
ratifioimaan Unescon yleissopimuksen 
kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden 
suojelemisesta ja edistämisestä;

Or. fr

Tarkistus 27
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota kiinnittämään 
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erityishuomiota opiskelijoiden, 
tieteenharjoittajien ja tutkijoiden sekä 
liikemiesten ja -naisten liikkuvuuteen 
takaamalla riittävät varat sekä 
vahvistamalla ja laajentamalla nykyisiä 
stipendiohjelmia sekä käynnistämään 
jäsennetyn yhteistyön 
korkeakouluopetuksessa ja tutkimuksessa 
ja edistämään yliopistojen vaihto-ohjelmia 
ja julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyötä tutkimuksen saralla; 

Or. lt

Tarkistus 28
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että EU:n kulttuuriohjelmiin 
osallistumisen edistäminen olisi eduksi 
kulttuuripolitiikan kehittymiselle 
Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvissa maissa; pitää sen vuoksi 
ilahduttavana itäisen kumppanuuden 
kulttuuriohjelman käynnistämistä ja tukee 
komission aikomusta jatkaa 
kulttuuriohjelman erityistoimia;

5. katsoo, että EU:n kulttuuriohjelmiin 
osallistumisen edistäminen voi olla eduksi 
aineelliselle ja aineettomalle kehitykselle
Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvissa maissa mutta että kulttuuri 
voi edistää myös innovointia, 
demokratiaa, ihmisoikeuksien 
kunnioittamista, konfliktinestoa, sovintoa, 
yrittäjähenkisyyttä ja luovuutta; pitää sen 
vuoksi ilahduttavana Media Mundus -
ohjelman kaltaisia ohjelmia, nykyisiä 
Välimeren unionin hankkeita sekä itäisen 
kumppanuuden kulttuuriohjelmaa; tukee 
komission aikomusta jatkaa 
kulttuuriohjelman erityistoimia ja 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden ottamista mukaan seuraavaan 
kulttuuriohjelmaan (2014–2020);

Or. en
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Tarkistus 29
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että EU:n kulttuuriohjelmiin 
osallistumisen edistäminen olisi eduksi 
kulttuuripolitiikan kehittymiselle Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvissa 
maissa; pitää sen vuoksi ilahduttavana
itäisen kumppanuuden kulttuuriohjelman 
käynnistämistä ja tukee komission 
aikomusta jatkaa kulttuuriohjelman 
erityistoimia;

5. katsoo, että EU:n kulttuuriohjelmiin 
osallistumisen edistäminen olisi eduksi 
kulttuuripolitiikan kehittymiselle Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvissa 
maissa; korostaa sen vuoksi itäisen 
kumppanuuden kulttuuriohjelman 
käynnistämisen tärkeyttä ja tukee 
komission aikomusta jatkaa 
kulttuuriohjelman erityistoimia;

Or. en

Tarkistus 30
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että EU:n kulttuuriohjelmiin 
osallistumisen edistäminen olisi eduksi 
kulttuuripolitiikan kehittymiselle Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvissa 
maissa; pitää sen vuoksi ilahduttavana 
itäisen kumppanuuden kulttuuriohjelman 
käynnistämistä ja tukee komission 
aikomusta jatkaa kulttuuriohjelman 
erityistoimia;

5. katsoo, että EU:n kulttuuriohjelmiin 
osallistumisen edistäminen olisi eduksi 
kulttuuripolitiikan kehittymiselle Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvissa 
maissa; pitää sen vuoksi ilahduttavana 
itäisen kumppanuuden kulttuuriohjelman 
käynnistämistä ja tukee komission 
aikomusta jatkaa kulttuuriohjelman 
erityistoimia; muistuttaa myös, että 
hankehakemusten jättämismenettelyjä 
sekä arviointi- ja rahoitusmenettelyjä on 
yksinkertaistettava, jotta Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden kansalaisyhteiskunnan edustajien 
nähtävänä on selvästi, mitä 
mahdollisuuksia on tarjolla, jotta he 
voivat käyttää niitä avoimuuden 
vallitessa; 
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Or. fr

Tarkistus 31
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että EU:n kulttuuriohjelmiin 
osallistumisen edistäminen olisi eduksi 
kulttuuripolitiikan kehittymiselle Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvissa 
maissa; pitää sen vuoksi ilahduttavana 
itäisen kumppanuuden kulttuuriohjelman 
käynnistämistä ja tukee komission 
aikomusta jatkaa kulttuuriohjelman 
erityistoimia;

5. katsoo, että EU:n kulttuuriohjelmiin 
osallistumisen edistäminen olisi eduksi 
kulttuuripolitiikan kehittymiselle Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvissa 
maissa; pitää sen vuoksi ilahduttavana 
itäisen kumppanuuden kulttuuriohjelman 
käynnistämistä ja tukee komission 
aikomusta jatkaa kulttuuriohjelman 
erityistoimia; katsoo, että 
kulttuuriohjelmien ja liikkuvuutta 
edistävien ohjelmien pitäisi kattaa myös 
taiteilijoiden ja taidealoja opiskelevien 
liikkuvuus, sillä se on rikastavaa ja 
mahdollistaa ajatustenvaihdon luovuuden 
ja kulttuurin saralla;

Or. es

Tarkistus 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa eurooppalaisten julkisen 
sektorin toimijoiden alue- ja 
paikallishallinnon verkostojen – erityisesti 
ystävyyskaupunkitoiminnan – tärkeyttä, 
samoin kuin ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan kohdemaiden 
merkitystä, sillä ne osaltaan lisäävät 
poliittista, taloudellista ja kulttuurista 
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ajatustenvaihtoa naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvien maiden kanssa; suosittaa 
siksi, että hankkeiden vetäjiä ja 
eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineestä rahoitusta 
saavia tahoja informoidaan ja tuetaan 
nykyistä paremmin; kehottaa 
perustamaan eurooppalaisia hyvien 
käytäntöjen ja tietojen vaihdon 
foorumeja;

Or. fr

Tarkistus 33
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa perustamaan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden taiteilijoita ja muita kulttuurialan 
ammattilaisia varten "kulttuuriviisumin";
pyytää komissiota myös esittämään 
lyhytkestoista viisumia koskevan aloitteen, 
jolla poistettaisiin kulttuurialan 
liikkuvuuden esteet;

Or. fr

Tarkistus 34
Marek Henryk Migalski

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on hyödynnettävä 
jäsenvaltioiden koulutusalan aloitteita, 
jotka ovat jo nyt Euroopan 
naapuruuspolitiikan suuntaviivojen 
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mukaisia, kuten Varsovassa sijaitseva Itä-
Euroopan maiden tutkimuskeskus; 
kehottaa jäsenvaltioita tässä yhteydessä 
luomaan ilmaisten viisumien järjestelmän 
Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvien kumppanimaiden 
opiskelijoille; 

Or. pl

Tarkistus 35
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, että kulttuuri- ja 
opetusalan yhteistyö 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden kanssa on hajallaan eri 
ohjelmissa ja sitä rahoitetaan eri 
budjettikohdista; vaatii arvioimaan 
nykyisiä ohjelmia niiden tehokkaan 
hyödyntämisen sekä unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvittavan rahoituksen 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 36
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. tukee kulttuuri- ja opetusalan 
nykyisiin eri ohjelmiin ja hankkeisiin 
liittyvien komission sisäisten toimintojen 
selkeyttämistä; on tyytyväinen aikeeseen 
käynnistää puitehanke, joka kattaa kaikki 
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alueellista ja alueiden välistä 
kulttuuriyhteistyötä koko 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden alueella edistävät ohjelmat ja 
hankkeet; 

Or. en

Tarkistus 37
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa, että perusvapaudet, joita 
ovat sananvapaus ja tiedonvälityksen 
vapaus sekä oikeus luoda yhteyksiä ja 
viestiä verkossa ja verkon ulkopuolella, 
ovat tärkeitä ennakkoehtoja kulttuurien 
ilmaisun, sekä niiden välisen vaihdon ja 
vuoropuhelun takaamiseksi; kehottaa 
siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
kunnioittamaan ja edistämään näitä 
vapauksia, ilmaisunvapaus verkossa 
mukaan lukien, Euroopan unionissa ja 
sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 38
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa ja komissiota 
koordinoimaan ulkoisten toimien 
kulttuurinäkökohtien strategista käyttöä 
niin, että kulttuuri on johdonmukaisesti ja 
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järjestelmällisesti läsnä EU:n 
ulkosuhteissa ja jäsenvaltioiden ulkoisia 
kulttuuritoimia pyritään täydentämään;

Or. en

Tarkistus 39
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tukemaan kansalaisyhteiskunnan, vapaan 
median ja kansalaisjärjestöjen 
pyrkimyksiä demokraattisen järjestelmän 
ja oikeusvaltion toteuttamiseksi kaikissa 
niissä Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvissa maissa, joissa 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia 
loukataan; toteaa huolestuneena, että 
esimerkiksi Valko-Venäjällä rajoitetaan 
sanavapautta ja häiritään oppositiota.

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
edistämään rakentavaa ajatustenvaihtoa 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden viranomaisten kanssa sekä 
luomaan kumppanuuksia 
kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, 
kulttuurialan toimijat mukaan luettuina, 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista 
käytävän vuoropuhelun vahvistamiseksi 
ja eritoten huolehtimaan, että 
tiedotusvälineiden vapaus ja yleisemmin 
sananvapaus sekä tiedon vapaan saannin 
oikeus toteutuvat;

Or. fr

Tarkistus 40
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tukemaan kansalaisyhteiskunnan, vapaan 
median ja kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä 
demokraattisen järjestelmän ja 
oikeusvaltion toteuttamiseksi kaikissa 
niissä Euroopan naapuruuspolitiikkaan 

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tukemaan kansalaisyhteiskunnan, vapaan 
median ja kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä 
demokraattisen järjestelmän ja 
oikeusvaltion toteuttamiseksi kaikissa 
niissä Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
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osallistuvissa maissa, joissa 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia 
loukataan; toteaa huolestuneena, että 
esimerkiksi Valko-Venäjällä rajoitetaan 
sanavapautta ja häiritään oppositiota.

osallistuvissa maissa, joissa 
perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja 
vähemmistöjen oikeuksia loukataan; toteaa 
huolestuneena, että useissa 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvissa 
maissa rajoitetaan sanavapautta ja häiritään 
oppositiota.

Or. en

Tarkistus 41
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tukemaan kansalaisyhteiskunnan, vapaan 
median ja kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä 
demokraattisen järjestelmän ja 
oikeusvaltion toteuttamiseksi kaikissa 
niissä Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvissa maissa, joissa 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia 
loukataan; toteaa huolestuneena, että 
esimerkiksi Valko-Venäjällä rajoitetaan 
sanavapautta ja häiritään oppositiota.

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tukemaan kansalaisyhteiskunnan, vapaan 
median ja kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä 
demokraattisen järjestelmän ja 
oikeusvaltion toteuttamiseksi kaikissa 
niissä Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvissa maissa, joissa 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia 
loukataan; panee huolestuneena merkille
opposition sanavapauden rajoittamisen ja 
häirinnän verkossa ja sen ulkopuolella, 
todellisessa elämässä ja internetissä.

Or. en

Tarkistus 42
Katarína Neveďalová

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tukemaan kansalaisyhteiskunnan, vapaan 
median ja kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä 

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tukemaan kansalaisyhteiskunnan, median 
ja kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä 



PE472.077v01-00 24/26 AM\876492FI.doc

FI

demokraattisen järjestelmän ja 
oikeusvaltion toteuttamiseksi kaikissa 
niissä Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvissa maissa, joissa 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia 
loukataan; toteaa huolestuneena, että 
esimerkiksi Valko-Venäjällä rajoitetaan 
sanavapautta ja häiritään oppositiota.

demokraattisen järjestelmän ja 
oikeusvaltion toteuttamiseksi kaikissa 
niissä Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvissa maissa, joissa 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia 
loukataan; toteaa huolestuneena, että 
esimerkiksi Valko-Venäjällä rajoitetaan 
sanavapautta ja häiritään oppositiota ja 
tuomitsee tällaisen toiminnan.

Or. en

Tarkistus 43
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tukemaan kansalaisyhteiskunnan, vapaan 
median ja kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä 
demokraattisen järjestelmän ja 
oikeusvaltion toteuttamiseksi kaikissa 
niissä Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvissa maissa, joissa 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia 
loukataan; toteaa huolestuneena, että 
esimerkiksi Valko-Venäjällä rajoitetaan 
sanavapautta ja häiritään oppositiota.

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tukemaan kansalaisyhteiskunnan, vapaan 
median ja kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä 
demokraattisen järjestelmän ja 
oikeusvaltion toteuttamiseksi kaikissa 
niissä Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvissa maissa, joissa 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia 
loukataan; kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa myös tuomitsemaan 
sortohallintojen yhä enenevässä määrin 
harjoittaman sensuurin ja internetin 
valvonnan; toteaa tämän suhteen
huolestuneena, että esimerkiksi Valko-
Venäjällä rajoitetaan sanavapautta ja 
häiritään oppositiota ja muistuttaa, että 
Välimeren eteläpuolisissa maissa on 
käynnissä ennennäkemätön muutos ja 
että Euroopan unionin on tuettava maita 
uusilla aloitteilla;

Or. fr
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Tarkistus 44
Marek Henryk Migalski

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tukemaan kansalaisyhteiskunnan, vapaan 
median ja kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä 
demokraattisen järjestelmän ja 
oikeusvaltion toteuttamiseksi kaikissa 
niissä Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvissa maissa, joissa 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia 
loukataan; toteaa huolestuneena, että 
esimerkiksi Valko-Venäjällä rajoitetaan 
sanavapautta ja häiritään oppositiota.

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tukemaan poliittisesti ja taloudellisesti
kansalaisyhteiskunnan, vapaan median ja 
kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä 
demokraattisen järjestelmän ja 
oikeusvaltion toteuttamiseksi kaikissa 
niissä Euroopan naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvissa maissa, joissa 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia 
loukataan; toteaa huolestuneena, että 
esimerkiksi Valko-Venäjällä rajoitetaan 
sanavapautta ja häiritään oppositiota.
pyytää komissiota herkeämättä vaatimaan 
vangittujen toimittajien vapauttamista. 

Or. pl

Tarkistus 45
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että muun muassa 
Euroopan naapuruuspolitiikassa on 
luotava tehokkaita strategioita 
kulttuurienvälisiä keskusteluja varten ja 
katsoo, että tällä monikulttuurisella 
lähestymistavalla voi olla suotuisa 
vaikutus kaikkiin suhteisiin EU:n 
ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa;

Or. fr



PE472.077v01-00 26/26 AM\876492FI.doc

FI

Tarkistus 46
László Tőkés

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että on käynnistettävä, 
toteutettava ja tuettava kulttuuri- ja 
koulutusohjelmia, joiden avulla on 
tarkoitus levittää ja edistää osallistavan 
demokratian perusarvoja, joihin kuuluu 
ihmisarvojen ja vähemmistöjen 
oikeuksien kunnioittaminen ja joihin 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden kansalaiset sekä kulttuuri- ja 
koulutusinstituutiot voivat osallistua; 

Or. en


