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Tarkistus 236
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

unionin koulutus-, nuoriso- ja 
urheiluohjelman,

unionin nuoriso-, koulutus- ja 
urheiluohjelman,

"YHTEINEN ERASMUS", perustamisesta "YES Europe", perustamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Huomautukset

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.

Tarkistus 237
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus 
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS 

unionin koulutus-, nuoriso- ja 
urheiluohjelman,

unionin koulutus-, nuoriso- ja 
urheiluohjelman, 

"YHTEINEN ERASMUS", 
perustamisesta 

"GENERATION EUROPA", 
perustamisesta 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
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Or. de

Perustelu

Tarkistus koskee koko tekstiä; sen hyväksyminen edellyttää vastaavia muutoksia.

Tarkistus 238
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) "Generation Europa" -nimi 
("Eurooppa-sukupolvi") perustuu 
kaikkien tähänastisten alaohjelmien 
yhdistävään elementtiin eli omaa EU-
kansalaisuutta koskevan eurooppalaisen 
identiteetin ja tietoisuuden vahvistamiseen 
rajat ylittävien toimenpiteiden avulla 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, nuorisotoiminnan, 
elinikäisen oppimisen, ikääntyneitä 
koskevan toiminnan, aktiivisen 
ikääntymisen ja urheilun alalla. Näin 
kehitetään Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita vahvistamalla 
kansalaisläheisesti kaikkia ikäluokkia 
yhdistävää "Generation Europa" 
-ohjelmaa.

Or. de

Tarkistus 239
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Ohjelmalla on tarkoitus edistää 
ohjelman piiriin kuuluvilla 
pääkoulutussektoreilla eurooppalaista 
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identiteettiä ja eurooppalaisia arvoja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
2 artiklan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 240
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 165 artiklan 
2 kohdassa annetaan selkeä valtuutus 
unionin toimille, joilla pyritään 
edistämään nuorten osallistumista 
demokratian toteuttamiseen Euroopassa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että perussopimuksissa luodaan vakaa perusta asetukselle myös nuorisopolitiikan 
osalta. SEUT-sopimuksen 165 artiklassa annetaan unionille oikeus perustaa yhtenäinen 
nuoriso-ohjelma ja edistää nuorten itsenäisyyttä ja yhteiskunnallista osallistumista tukevia 
toimia.

Tarkistus 241
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska suuri yleisö jäsenvaltioissa ja 
ohjelmaan osallistuvissa kolmansissa 
maissa tuntee laajasti 
"Erasmus"-brändinimen ja pitää sitä 
unionin opiskelijaliikkuvuuden 
synonyymina, tätä brändinimeä olisi 

(3) Ohjelmassa yhdistetään useita 
nykyisiä yksittäisiä ohjelmia, joilla 
edistetään kaikkia sukupolvia koskevaa, 
rajat ylittävää ja elinikäistä oppimista 
samalla kun tuotetaan eurooppalaista 
lisäarvoa vahvistamalla tietoisuutta 
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käytettävä laajemmin ohjelman piiriin 
kuuluvilla pääkoulutussektoreilla.

eurooppalaisesta kansalaisuudesta ja 
identiteetistä. Näin saadaan iästä ja 
koulutuksen tasosta riippumatta 
sukupolvi, joka oppii ajattelemaan ja 
toimimaan eurooppalaisesti.

Or. de

Tarkistus 242
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Uudessa koulutus-, nuoriso- ja 
urheiluohjelmassa olisi keskityttävä 
rahoituksen saatavuuden helpottamiseen 
ja hallintojärjestelmien selkeyttämiseen 
koko rakenteessa. Jatkuvat pyrkimykset 
hallintomenojen vähentämiseen sekä 
ohjelman organisaation ja hallinnon 
yksinkertaistamiseen ovat ratkaisevan 
tärkeitä ohjelman menestymiselle.

Or. en

Tarkistus 243
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin urheilualalla saaman uuden 
toimivallan täytäntöönpanoa koskevista 
strategisista vaihtoehdoista järjestetty 
julkinen kuuleminen ja urheilun alalla 
toteutettujen valmistelevien toimien 
arviointiraportti antoivat hyödyllistä tietoa 
unionin toimien prioriteettialoista ja toivat 
esiin lisäarvon, jonka unioni voi tuoda 

(4) Unionin urheilualalla saaman uuden 
toimivallan täytäntöönpanoa koskevista 
strategisista vaihtoehdoista järjestetty 
julkinen kuuleminen ja urheilun alalla 
toteutettujen valmistelevien toimien 
arviointiraportti antoivat hyödyllistä tietoa 
unionin toimien prioriteettialoista ja toivat 
esiin lisäarvon, jonka unioni voi tuoda 
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tukemalla toimia, joiden tavoitteena on 
urheilukysymyksiä koskevien kokemusten 
ja tietojen tuottaminen, jakaminen ja 
levittäminen Euroopan tasolla.

tukemalla toimia, joiden tavoitteena on 
urheilukysymyksiä koskevien kokemusten 
ja tietojen tuottaminen, jakaminen ja 
levittäminen Euroopan tasolla, edellyttäen, 
että niissä keskitytään pääasiassa 
ruohonjuuritasolle.

Or. en

Tarkistus 244
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Aktiivisen ikääntymisen ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
eurooppalaisesta teemavuodesta 2012 
saadut kokemukset, väestörakennetta 
koskevat komission selvitykset ja 
kunniatehtäviä hoitavat ikääntyneet 
kansalaiset osoittavat, että elinikäisellä 
oppimisella, liikkuvuudella ja 
osallistumisella on merkitystä vielä kauan 
työelämän päätyttyä. Ikääntyneet ovat yksi 
kunniatehtävien ja yhteiskuntapoliittisen 
sivistyksen kantavista pilareista 
Euroopassa. Tämä on otettava vastaavasti 
huomioon ohjelman painopisteiden 
asettamisessa yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen alalla.

Or. de

Tarkistus 245
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 b) Olisi harkittava ikääntyneitä 
koskevan alaohjelman – jonka nimi voisi 
olla esimerkiksi "Ikääntyneet 
toiminnassa" – laatimista, jotta voidaan 
tukea nykyisiä EU:n ohjelmia, 
kumppanuuksia ja aloitteita aktiivisen 
ikääntymisen alalla, aktivoida 
tehokkaammin kohderyhmänä olevia 
ikääntyneitä Euroopan laajuisesti, 
hyödyntää paremmin heidän suurta 
yhteiskuntapoliittista potentiaaliaan, ottaa 
heidän tarpeensa huomioon ja nopeuttaa 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä.
Näin edistetään Euroopan laajuisesti 
aktiivisen ikääntymisen ja rajat ylittävän 
sukupolvien solidaarisuuden kulttuuria.

Or. de

Tarkistus 246
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppalaisessa älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategiassa (Eurooppa 
2020 -strategia) määritellään tulevalle 
vuosikymmenelle unionin kasvustrategia, 
jolla tuetaan älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua, ja asetetaan viisi 
kunnianhimoista tavoitetta, jotka on määrä 
saavuttaa vuoteen 2020 mennessä; 
koulutusalalla tavoitteena on, että 
koulunkäynnin keskeyttävien määrää 
vähennetään alle 10 prosenttiin ja että 
vähintään 40 prosentilla 30–34-vuotiaista 
on korkea-asteen tutkinto. Tämä käsittää 
myös strategian lippulaivahankkeet ja 
niistä etenkin hankkeet "Nuoret liikkeellä" 
ja "Uuden osaamisen ja työllisyyden 

(5) Eurooppalaisessa älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategiassa (Eurooppa 
2020 -strategia) määritellään tulevalle 
vuosikymmenelle unionin kasvustrategia, 
jolla tuetaan älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua, ja asetetaan viisi 
kunnianhimoista tavoitetta, jotka on määrä 
saavuttaa vuoteen 2020 mennessä; 
koulutusalalla tavoitteena on, että 
koulunkäynnin keskeyttävien määrää 
vähennetään alle 10 prosenttiin ja että 
vähintään 40 prosentilla 30–34-vuotiaista 
on korkea-asteen tai vastaava tutkinto. 
Tämä käsittää myös strategian 
lippulaivahankkeet ja niistä etenkin 
hankkeet "Nuoret liikkeellä" ja "Uuden 
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ohjelma". osaamisen ja työllisyyden ohjelma".

Or. en

Tarkistus 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppalaisessa älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategiassa (Eurooppa 
2020 -strategia) määritellään tulevalle 
vuosikymmenelle unionin kasvustrategia, 
jolla tuetaan älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua, ja asetetaan viisi 
kunnianhimoista tavoitetta, jotka on määrä 
saavuttaa vuoteen 2020 mennessä; 
koulutusalalla tavoitteena on, että 
koulunkäynnin keskeyttävien määrää 
vähennetään alle 10 prosenttiin ja että 
vähintään 40 prosentilla 30–34-vuotiaista 
on korkea-asteen tutkinto. Tämä käsittää 
myös strategian lippulaivahankkeet ja 
niistä etenkin hankkeet "Nuoret liikkeellä" 
ja "Uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelma".

(5) Eurooppalaisessa älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategiassa (Eurooppa 
2020 -strategia) määritellään tulevalle 
vuosikymmenelle unionin kasvustrategia, 
jolla tuetaan älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua, ja asetetaan viisi 
tavoitetta, jotka on määrä saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä; koulutusalalla 
tavoitteena on, että koulunkäynnin 
keskeyttävien määrää vähennetään alle 
10 prosenttiin ja että vähintään 
40 prosentilla 30–34-vuotiaista on korkea-
asteen tutkinto. Tämä käsittää myös 
strategian lippulaivahankkeet ja niistä 
etenkin hankkeet "Nuoret liikkeellä", 
"Uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelma" sekä "Innovaatiounioni"1. 
__________________
1 COM(2010)0546 lopullinen, 6.10.2010. 

Or. fr

Tarkistus 248
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmassa olisi oltava vahva (8) Ohjelmassa olisi oltava vahva 



PE496.579v01-00 10/157 AM\914151FI.doc

FI

kansainvälinen ulottuvuus etenkin korkea-
asteen koulutuksen osalta, jotta edistetään 
eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen 
laatua laajempien ET 2020 -tavoitteiden 
mukaisesti ja unionin vetovoimaa 
opiskelupaikkana sekä ihmisten keskinäistä 
ymmärtämystä ja korkea-asteen 
koulutuksen kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa.

kansainvälinen ulottuvuus etenkin 
ammatillisen koulutuksen, korkea-asteen 
koulutuksen ja aikuiskoulutuksen osalta, 
jotta edistetään eurooppalaisen korkea-
asteen ja ammatillisen koulutuksen laatua 
laajempien ET 2020 -tavoitteiden 
mukaisesti ja unionin vetovoimaa 
opiskelupaikkana sekä ihmisten keskinäistä 
ymmärtämystä ja korkea-asteen ja 
ammatillisen koulutuksen kestävää 
kehittämistä kolmansissa maissa.

Or. en

Tarkistus 249
Robert Rochefort, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmassa olisi oltava vahva 
kansainvälinen ulottuvuus etenkin korkea-
asteen koulutuksen osalta, jotta edistetään 
eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen 
laatua laajempien ET 2020 -tavoitteiden 
mukaisesti ja unionin vetovoimaa 
opiskelupaikkana sekä ihmisten keskinäistä 
ymmärtämystä ja korkea-asteen 
koulutuksen kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa.

(8) Ohjelmassa olisi oltava vahva 
kansainvälinen ulottuvuus etenkin 
ammatillisen koulutuksen, korkea-asteen 
koulutuksen ja aikuiskoulutuksen osalta, 
jotta edistetään eurooppalaisen korkea-
asteen ja ammatillisen koulutuksen laatua 
laajempien ET 2020 -tavoitteiden 
mukaisesti ja unionin vetovoimaa 
opiskelupaikkana sekä ihmisten keskinäistä 
ymmärtämystä ja korkea-asteen ja 
ammatillisen koulutuksen kestävää 
kehittämistä kolmansissa maissa.

Or. en

Tarkistus 250
Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmassa olisi oltava vahva 
kansainvälinen ulottuvuus etenkin korkea-
asteen koulutuksen osalta, jotta edistetään 
eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen 
laatua laajempien ET 2020 -tavoitteiden 
mukaisesti ja unionin vetovoimaa 
opiskelupaikkana sekä ihmisten 
keskinäistä ymmärtämystä ja korkea-asteen 
koulutuksen kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa.

(8) Ohjelmassa olisi oltava vahva 
kansainvälinen ulottuvuus etenkin korkea-
asteen koulutuksen osalta, jotta edistetään 
eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen 
laatua laajempien ET 2020 -tavoitteiden 
mukaisesti ja unionin vetovoimaa 
opiskelu- ja tutkimuspaikkana sekä 
ihmisten keskinäistä ymmärtämystä ja 
korkea-asteen koulutuksen kestävää 
kehittämistä kolmansissa maissa. Tässä 
yhteydessä muistutetaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteesta osoittaa vähintään 
3 prosentin osuus BKT:stä tutkimukseen 
ja innovointiin.

Or. it

Tarkistus 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmassa olisi oltava vahva 
kansainvälinen ulottuvuus etenkin korkea-
asteen koulutuksen osalta, jotta edistetään 
eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen 
laatua laajempien ET 2020 -tavoitteiden 
mukaisesti ja unionin vetovoimaa 
opiskelupaikkana sekä ihmisten keskinäistä 
ymmärtämystä ja korkea-asteen 
koulutuksen kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa.

(8) Ohjelmassa olisi oltava vahva 
kansainvälinen ulottuvuus etenkin korkea-
asteen koulutuksen osalta, jotta edistetään 
eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen 
laatua laajempien ET 2020 -tavoitteiden 
mukaisesti ja unionin vetovoimaa 
opiskelupaikkana sekä ihmisten keskinäistä 
ymmärtämystä ja korkea-asteen 
koulutuksen kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa ja unioniin 
assosioituneissa merentakaisissa maissa 
ja alueilla.

Or. fr

Perustelu

Äskettäisessä päätöksessä merentakaisesta assosiaatiosta ennakoidaan merentakaisten 
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alueiden ja maiden osallistumista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskeviin 
ohjelmiin. Uudessa päätösehdotuksessa muistutetaan myös, siitä, että merentakaiset alueet ja 
maat voivat osallistua kaikkiin Euroopan unionin horisontaalisiin ohjelmiin. Sen vuoksi 
tekstissä olisi täsmennettävä merentakaisten alueiden ja maiden osallistuminen Yhteinen 
Erasmus -ohjelmaan.

Tarkistus 252
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nuorisoalan yhteistyön uudistetuissa 
puitteissa (2010–2018) pidetään kaikkia 
nuoria yhteiskunnan arvokkaana resurssina 
ja puolustetaan heidän oikeuttaan 
osallistua heihin itseensä vaikuttavan 
politiikan suunnitteluun 
päätöksentekijöiden, nuorten ja 
nuorisojärjestöjen jatkuvan jäsennellyn 
vuoropuhelun kautta.

(9) Nuorisoalan yhteistyön uudistetuissa 
puitteissa (2010–2018) pidetään kaikkia 
nuoria yhteiskunnan arvokkaana resurssina 
ja pyritään helpottamaan ja lisäämään 
heidän osallistumistaan heihin itseensä 
vaikuttavan politiikan suunnitteluun
päätöksentekijöiden, nuorten ja 
nuorisojärjestöjen jatkuvan jäsennellyn 
vuoropuhelun kautta.

Or. en

Tarkistus 253
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nuorisoalan yhteistyön uudistetuissa 
puitteissa (2010–2018) pidetään kaikkia 
nuoria yhteiskunnan arvokkaana resurssina 
ja puolustetaan heidän oikeuttaan osallistua 
heihin itseensä vaikuttavan politiikan 
suunnitteluun päätöksentekijöiden, nuorten 
ja nuorisojärjestöjen jatkuvan jäsennellyn 
vuoropuhelun kautta.

(9) Nuorisoalan yhteistyön uudistetuissa 
puitteissa (2010–2018) korostetaan 
tarvetta pitää kaikkia nuoria yhteiskunnan 
arvokkaana resurssina ja puolustetaan 
heidän oikeuttaan osallistua heihin itseensä 
vaikuttavan politiikan suunnitteluun 
päätöksentekijöiden, nuorten ja 
nuorisojärjestöjen jatkuvan jäsennellyn 
vuoropuhelun kautta.
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Or. en

Tarkistus 254
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka 
tarjoavat opiskelijoille suotuisin ehdoin 
lainoja maisterin opintojen suorittamiseen 
muissa osallistujamaissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 255
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka 
tarjoavat opiskelijoille suotuisin ehdoin 
lainoja maisterin opintojen suorittamiseen 

Poistetaan.
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muissa osallistujamaissa.

Or. en

Tarkistus 256
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka 
tarjoavat opiskelijoille suotuisin ehdoin 
lainoja maisterin opintojen suorittamiseen 
muissa osallistujamaissa.

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi laajentaa eurooppalaista 
liikkuvuuden apurahajärjestelmää, jotta 
opiskelijat voisivat taloudellisesta ja
sosiaalisesta taustastaan riippumatta 
suorittaa halutessaan maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa.

Or. fr

Tarkistus 257
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
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opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa 
osallistujamaissa.

opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa 
osallistujamaissa.
Lainantakausjärjestelmien 
monimutkaisen luonteen vuoksi 
järjestelmän on oltava vapaaehtoinen, eli 
jäsenvaltioiden on kansallisella tasolla 
päätettävä, osallistuvatko ne siihen. 

Or. en

Tarkistus 258
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa 
osallistujamaissa.

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Erityisesti olisi 
kiinnitettävä huomiota heikommassa 
asemassa olevien opiskelijoiden 
koulutusmahdollisuuksien 
parantamiseen. Tämän järjestelmän tulisi 
olla sellaisten rahoituslaitosten saatavilla, 
jotka tarjoavat opiskelijoille suotuisin 
ehdoin lainoja maisterin opintojen 
suorittamiseen muissa osallistujamaissa.

Or. en

Tarkistus 259
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa 
osallistujamaissa.

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa 
osallistujamaissa. Järjestelmällä olisi 
pyrittävä tarjoamaan lisäväline, jonka 
avulla opiskelijat voivat lisätä maisterin 
tason opintoihin liittyvää liikkuvuuttaan, 
ja näin parantamaan heikommassa 
asemassa olevien opiskelijoiden 
koulutusmahdollisuuksia. Tämän 
kokeellisen järjestelmän olisi oltava 
täydentävä väline, eikä sillä tulisi korvata 
opiskelijoiden liikkuvuutta edistäviä 
tukijärjestelmiä, jotka ovat jo käytössä 
paikallisella, kansallisella tai EU:n 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 260
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän on tarkoitus täydentää jo 
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rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa 
osallistujamaissa.

käytössä olevia tukijärjestelmiä, eikä sillä 
tulisi korvata niitä. Sen tulisi olla 
sellaisten rahoituslaitosten saatavilla, jotka 
tarjoavat opiskelijoille suotuisin ehdoin 
lainoja maisterin opintojen suorittamiseen 
muissa osallistujamaissa. Lisäksi kyseisen 
välineen perustamista koskevat 
ohjesäännöt olisi laadittava yhteistyössä 
opiskelijoiden edustajien, yliopistojen 
sekä EU:n tasolla toimivien 
organisaatioiden kanssa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää todeta selkeästi, että lainajärjestelmä on opiskelijoille tarjottava täydentävä 
mahdollisuus eikä korkea-asteen koulutuksen vaihtoehtoinen rahoitustapa. Lisäksi on tärkeää 
varmistaa edunsaajien ja yliopistojen osallistuminen uuden rahoitusvälineen käyttöä 
koskevien sääntöjen ja ohjeiden asettamiseen, jotta lisätään avoimuutta, osallisuutta ja 
tehokkuutta.

Tarkistus 261
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa 
osallistujamaissa.

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
apurahajärjestelmää täydentävä mutta ei 
sitä korvaava lainatakausjärjestelmä, jotta 
opiskelijat voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa 
osallistujamaissa.

Or. fr
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Tarkistus 262
Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa 
osallistujamaissa.

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille erityisen suotuisin ehdoin 
lainoja maisterin opintojen suorittamiseen 
muissa osallistujamaissa.

Or. it

Tarkistus 263
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa
osallistujamaissa.

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
apurahajärjestelmää täydentävä mutta ei 
sitä korvaava lainatakausjärjestelmä, jotta 
opiskelijat voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa 
osallistujamaissa.
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Or. fr

Tarkistus 264
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Edistääkseen liikkuvuutta ja 
tasavertaista pääsyä opintoihin ja vaihto-
ohjelmiin unionin olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklan mukaisesti toteutettava 
kaikki asianmukaiset toimet, jotta voidaan 
ottaa huomioon EU:n syrjäisimpien 
alueiden erityispiirteet, erityisesti niiden 
syrjäinen sijainti Manner-Eurooppaan 
nähden ja niiden saaristoluonne.

Or. en

Tarkistus 265
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Liikkuvuuden sekä opintojen ja 
opiskelijavaihdon tasapuolisuuden 
edistämiseksi unionin tulisi ryhtyä 
kaikkiin asianmukaisiin toimiin, joilla 
voidaan ottaa huomioon unionin 
syrjäisimpien alueiden erityisluonne, 
etenkin niiden sijainti kaukana Euroopan 
mantereesta ja saaristoluonne.

Or. fr
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Tarkistus 266
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Jotta voidaan tiivistää ja lisätä 
eurooppalaista yhteistyötä unionin 
syrjäisimpien alueiden ja niiden 
naapureina olevien kolmansien maiden 
välillä, tämän asetuksen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoon liittyvillä 
hallinnollisilla ja rahoituksellisilla 
määräyksillä voidaan mukauttaa sääntöjä 
alueelliseen maantieteeseen sopiviksi ja 
vahvistaa tarvittavia keinoja.

Or. fr

Tarkistus 267
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
toteuttamaan kaikki asianmukaiset
toimenpiteet poistaakseen ohjelman 
moitteetonta toimintaa haittaavat 
oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että osallistujien 
oleskeluluvat olisi käsiteltävä viipymättä 
sen varmistamiseksi, ettei yksikään 
osallistuja menetä osittain tai kokonaan 
opiskelu-, harjoittelu- tai vaihtojaksoaan ja 
ettei liikkuvuustoimia ja -hankkeita jouduta 
peruuttamaan. Jäsenvaltioita kannustetaan 
ottamaan käyttöön maahanpääsyä koskevia 
nopeutettuja menettelyjä kolmansien 

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
toteuttamaan kaikki tarvittavat
toimenpiteet poistaakseen ohjelman 
moitteetonta toimintaa haittaavat 
oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että osallistujien 
oleskeluluvat olisi käsiteltävä viipymättä 
tai niistä olisi jopa luovuttava sen 
varmistamiseksi, ettei yksikään osallistuja 
menetä osittain tai kokonaan opiskelu-, 
harjoittelu- tai vaihtojaksoaan ja ettei 
liikkuvuustoimia ja -hankkeita jouduta 
peruuttamaan. Jäsenvaltioita kannustetaan 
ottamaan käyttöön maahanpääsyä koskevia 
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maiden kansalaisten opiskelua, 
opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua 
tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan 
maahanpääsyn edellytyksistä 13 päivänä 
joulukuuta 2004 annetun neuvoston 
direktiivin 2004/114/EY 19 artiklan 
mukaisesti.

nopeutettuja menettelyjä kolmansien 
maiden kansalaisten opiskelua, 
opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua 
tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan 
maahanpääsyn edellytyksistä 13 päivänä 
joulukuuta 2004 annetun neuvoston 
direktiivin 2004/114/EY 19 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 268
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
toteuttamaan kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet poistaakseen ohjelman 
moitteetonta toimintaa haittaavat 
oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että osallistujien 
oleskeluluvat olisi käsiteltävä viipymättä
sen varmistamiseksi, ettei yksikään 
osallistuja menetä osittain tai kokonaan 
opiskelu-, harjoittelu- tai vaihtojaksoaan ja 
ettei liikkuvuustoimia ja -hankkeita jouduta 
peruuttamaan. Jäsenvaltioita kannustetaan 
ottamaan käyttöön maahanpääsyä koskevia 
nopeutettuja menettelyjä kolmansien 
maiden kansalaisten opiskelua, 
opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua 
tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan 
maahanpääsyn edellytyksistä 13 päivänä 
joulukuuta 2004 annetun neuvoston 
direktiivin 2004/114/EY 19 artiklan 
mukaisesti.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
toteuttamaan kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet poistaakseen ohjelman 
moitteetonta toimintaa haittaavat 
oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että osallistujien 
oleskeluluvat olisi käsiteltävä ilman 
aiheetonta viivytystä mutta samalla 
kyseisen jäsenvaltion 
maahanmuuttovaatimuksia noudattaen
sen varmistamiseksi, ettei yksikään 
osallistuja, joka on oikeutettu saapumaan 
kyseiseen jäsenvaltioon, menetä osittain tai 
kokonaan opiskelu-, harjoittelu- tai 
vaihtojaksoaan ja ettei liikkuvuustoimia ja 
-hankkeita jouduta peruuttamaan. 
Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan 
käyttöön maahanpääsyä koskevia 
nopeutettuja menettelyjä kolmansien 
maiden kansalaisten opiskelua, 
opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua 
tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan 
maahanpääsyn edellytyksistä 13 päivänä 
joulukuuta 2004 annetun neuvoston 
direktiivin 2004/114/EY 19 artiklan 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 269
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
toteuttamaan kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet poistaakseen ohjelman 
moitteetonta toimintaa haittaavat 
oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että osallistujien 
oleskeluluvat olisi käsiteltävä viipymättä 
sen varmistamiseksi, ettei yksikään 
osallistuja menetä osittain tai kokonaan 
opiskelu-, harjoittelu- tai vaihtojaksoaan ja 
ettei liikkuvuustoimia ja -hankkeita jouduta 
peruuttamaan. Jäsenvaltioita kannustetaan 
ottamaan käyttöön maahanpääsyä koskevia 
nopeutettuja menettelyjä kolmansien 
maiden kansalaisten opiskelua, 
opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua 
tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan 
maahanpääsyn edellytyksistä 13 päivänä 
joulukuuta 2004 annetun neuvoston 
direktiivin 2004/114/EY 19 artiklan 
mukaisesti.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
toteuttamaan kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet poistaakseen ohjelman 
moitteetonta toimintaa haittaavat 
oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että osallistujien 
oleskeluluvat olisi käsiteltävä viipymättä ja 
kohtuullisin kustannuksin sen 
varmistamiseksi, ettei yksikään osallistuja 
menetä osittain tai kokonaan opiskelu-, 
harjoittelu- tai vaihtojaksoaan ja ettei 
liikkuvuustoimia ja -hankkeita jouduta 
peruuttamaan. Jäsenvaltioita kannustetaan 
ottamaan käyttöön maahanpääsyä koskevia 
nopeutettuja menettelyjä kolmansien 
maiden kansalaisten opiskelua, 
opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua 
tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan 
maahanpääsyn edellytyksistä 13 päivänä 
joulukuuta 2004 annetun neuvoston 
direktiivin 2004/114/EY 19 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Oleskelulupien hankkimiseen liittyvät kustannukset ovat liian korkeita nuorille, ja yhdessä 
hallintomenettelyjen kanssa ne vaikeuttavat opiskelijoiden liikkuvuutta kolmansista maista ja 
kolmansiin maihin.

Tarkistus 270
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta voidaan syventää ja lisätä 
EU:n yhteistyötä unionin syrjäisimpien 
alueiden sekä naapurimaiden kanssa, 
tämän asetuksen toimien 
täytäntöönpanoon liittyvät hallinto- ja 
rahoitusjärjestelyt mahdollistavat 
sääntöjen mukauttamisen alueellisiin 
maantieteellisiin olosuhteisiin ja 
tarvittaessa myös valmiuksien lisäämisen.

Or. en

Tarkistus 271
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Liikkuvuuden sekä opintojen ja 
opiskelijavaihdon tasapuolisuuden 
edistämiseksi unionin tulisi ryhtyä 
kaikkiin asianmukaisiin toimiin, joilla 
voidaan ottaa huomioon unionin 
syrjäisimpien alueiden erityisluonne, 
etenkin niiden sijainti kaukana Euroopan 
mantereesta ja saaristoluonne.

Or. fr

Perustelu

SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaan merentakaisista maista ja alueilta kotoisin olevien 
nuorten kohti Manner-Eurooppaa suuntautuvan liikkuvuuden vahvistaminen vaatii syrjäisestä 
sijainnista johtuvia hallinnollisia ja rahoituksellisia mukautuksia.
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Tarkistus 272
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan tiivistää ja lisätä 
eurooppalaista yhteistyötä unionin 
syrjäisimpien alueiden ja AKT-maiden 
välillä sekä Karibian ja Tyynenmeren 
alueella, itäisessä ja eteläisessä Afrikassa 
ja Intian valtameren alueella sijaitsevien 
merentakaisten maiden ja alueiden 
kanssa, tämän asetuksen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoon liittyvillä 
hallinnollisilla ja rahoituksellisilla 
määräyksillä voidaan mukauttaa sääntöjä 
alueelliseen maantieteeseen sopiviksi ja 
vahvistaa tarvittavia keinoja.

Or. fr

Perustelu

Merentakaisista maista ja alueilta kotoisin olevien nuorten liikkuvuus heidän 
maantieteellisessä ympäristössään on komission vahvistamien alueellista avoimuutta 
koskevien suuntaviivojen mukaista.

Tarkistus 273
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) EU:n nuorisotyöttömyyden 
ratkaisemiseksi olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota korkeakoulujen ja 
ammatillisten oppilaitosten sekä yritysten 
väliseen kansainväliseen yhteistyöhön, 
jotta voidaan sovittaa opetusohjelmat ja 
työmarkkinoiden tarpeet yhteen, parantaa 
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opiskelijoiden työllistettävyyttä ja kehittää 
yrittäjyystaitoja.

Or. en

Tarkistus 274
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Bolognan julistuksella, jonka 29 
eurooppalaista opetusministeriä allekirjoitti 
19 päivänä kesäkuuta 1999, käynnistettiin 
eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
luomiseen tähtäävä hallitustenvälinen 
prosessi, joka tarvitsee unionin tukea.

(13) Bolognan julistuksella, jonka 29 
eurooppalaista opetusministeriä allekirjoitti 
19 päivänä kesäkuuta 1999, käynnistettiin 
eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
luomiseen tähtäävä hallitustenvälinen 
prosessi. Kahdeksannessa Bolognan 
ministerikokouksessa, joka pidettiin 
Bukarestissa, Romaniassa, 26.–
27. huhtikuuta 2012, 
47 korkeakoulutuksesta vastaavaa 
ministeriä allekirjoitti Bukarestin 
ministerien julkilausuman, jossa 
kehotetaan vahvistamaan eurooppalaista 
korkeakoulutusaluetta, joka tarvitsee 
jatkuvasti unionin tukea.

Or. en

Tarkistus 275
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tietojen vaihtoa ammatillisen 
perus- ja jatkokoulutuksen alalla olisi 
kansainvälisellä tasolla edistettävä muun 
maussa rajat ylittävällä, kolmansiin 
maihin suuntautuvalla tai kolmansista 
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maista tulevalla 
ammattikouluopiskelijoiden, 
harjoittelijoiden ja opetushenkilökunnan 
liikkuvuudella. 

Or. de

Tarkistus 276
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) On tarpeen varmistaa, että 
mahdollisuuksia liikkuvuuteen on yhä 
enemmän tarjolla opiskelijoille teknisessä 
ja ammattiopetuksessa, mukaan luettuina 
vuorottelukoulutuksessa olevat ja 
oppisopimussuhteiset opiskelijat. Tulisi 
ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin 
liikkuvuuden houkuttelevuuden 
lisäämiseksi ja helpottamiseksi erityisesti 
niille, joita koulutetaan pk-yrityksissä ja 
käsityöammattien alalla. 

Or. fr

Perustelu

Bruggen julkilausumassa todetaan, että yksi tulevaisuuden keskeisistä haasteista on lisätä 
ammatillisessa koulutuksessa olevien oppijoiden mahdollisuuksia kansainväliseen vaihtoon. 
Oppisopimussuhteisten oppijoiden kohdalla on tärkeää, että on olemassa välittäjätahoja, 
jotka tukevat ja helpottavat pk-yritysten osallistumista nuorten liikkuvuuteen lähettävinä ja 
vastaanottavina osapuolina.

Tarkistus 277
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Koulujen välisten eurooppalaisen 
yhteistyön intensiteettiä ja määrää samoin 
kuin koulujen henkilöstön ja oppijoiden 
liikkuvuutta on lisättävä, jotta voidaan 
paneutua uudelle vuosisadalle tähtäävässä 
koulualan eurooppalaisessa 
yhteistyöohjelmassa asetettuihin 
prioriteetteihin, joita ovat kouluopetuksen 
laadun parantaminen unionissa lisäämällä 
taitojen kehittämistä ja parantamalla 
koulujärjestelmien ja oppilaitosten 
tasapuolisuutta ja osallistamista sekä 
opettajan ammatin ja koulujen johtamisen 
kehittäminen. Tässä yhteydessä olisi 
pidettävä erityisen tärkeinä strategisia 
tavoitteita, jotka koskevat koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämistä, perustaitojen 
osaamisen parantamista, 
varhaiskasvatukseen osallistumisen 
lisäämistä ja varhaiskasvatuksen laadun 
parantamista, sekä tavoitteita, jotka 
liittyvät opettajien ja koulunjohtajien 
ammattitaidon kehittämiseen sekä 
maahanmuuttotaustaisten lasten ja 
sosioekonomisesti heikommista
lähtökohdista olevien lasten 
koulutusmahdollisuuksien 
parantamiseen.

(15) Koulujen välisten eurooppalaisen 
yhteistyön intensiteettiä ja määrää samoin 
kuin koulujen henkilöstön ja oppijoiden 
liikkuvuutta on lisättävä, jotta voidaan 
paneutua uudelle vuosisadalle tähtäävässä 
koulualan eurooppalaisessa 
yhteistyöohjelmassa asetettuihin 
prioriteetteihin, joita ovat kouluopetuksen 
laadun parantaminen unionissa lisäämällä 
taitojen kehittämistä ja parantamalla 
koulujärjestelmien ja oppilaitosten 
tasapuolisuutta ja osallistamista sekä 
opettajan ammatin ja koulujen johtamisen 
kehittäminen ja tukeminen. Tässä 
yhteydessä olisi asetettava etusijalle 
strategiset tavoitteet, jotka koskevat 
koulunkäynnin keskeyttämisen 
vähentämistä, perustaitojen osaamisen 
parantamista, varhaiskasvatukseen 
osallistumisen lisäämistä ja 
varhaiskasvatuksen laadun parantamista, 
sekä tavoitteet, joiden avulla kehitetään
opettajien ja koulunjohtajien ammattitaitoa
sekä parannetaan
maahanmuuttotaustaisten lasten ja 
sosioekonomisesti heikommista 
lähtökohdista olevien lasten 
koulutusmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 278
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Ohjelmassa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota koulutuspolitiikan 
alueelliseen ulottuvuuteen ja etenkin 
koulutuksen suorittamiseen liittyvään 
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kasvavaan eriarvoisuuteen kansallisella ja 
paikallistasolla.

Or. en

Perustelu

Erilaiset ongelmat, kuten koulunkäynnin keskeyttäminen, nuorten syrjäytyminen, alhainen 
koulutustaso ja heikko koulutusinfrastruktuuri, ovat yleisiä kaupunkialueilla. Kaupungin 
varallisuudesta riippumatta nämä ongelmat keskittyvät yleensä tiettyihin kaupunginosiin, 
jotka ovat sosioekonomisesti heikommassa asemassa. Paikallishallinnolla on keskeinen rooli 
ongelmiin puuttumisessa, koska se koordinoi ja johtaa ongelmien ratkaisemiseen tähtääviä 
toimia. Kokemus tällaisten haasteiden käsittelystä on ratkaisevan tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Tarkistus 279
Francisco José Millán Mon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Euroopan yhdentymisprosessia on 
syytä tuoda lähemmäs nuoria. Tätä varten 
olisi hyvä sisällyttää jäsenvaltioiden lukio-
opetukseen tai vastaavan tasoiseen 
opetukseen Euroopan unionin ja sen 
toimielinten historialliseen taustaan, 
tavoitteisiin ja toimintaan keskittyvä 
oppiaine. 

Or. es

Tarkistus 280
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Ohjelmalla pyritään erityisesti myös 
aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien 
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välisen solidaarisuuden eurooppalaisena 
teemavuotena muotoiltuun tavoitteeseen 
aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta 
kulttuurista sekä ikääntyneiden 
liikkuvuudesta ja yhteiskunnallisesta 
osallistumisesta merkittävinä 
mielipidevaikuttajina ja "Generation 
Europa" -ohjelman aktiivisena 
osapuolena. Siksi ohjelmalla luodaan 
uutta näkyvyyttä sisällyttämällä vastaava 
ohjelma yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen alalle.

Or. de

Tarkistus 281
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan nuorisofoorumin, 
tutkintotodistusten akateemisen 
tunnustamisen kansallisten 
tiedotuskeskusten (NARIC), Eurydice-, 
Euroguidance- ja Eurodesk-verkostojen 
sekä kansallisten eTwinning-
tukipalvelujen, kansallisten Europass-
keskusten ja naapurimaiden kansallisten 
tiedotustoimistojen toiminta on olennaisen 
tärkeää ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta etenkin siksi, että 
ne antavat komissiolle säännöllisesti 
ajantasaista tietoa toiminta-aloistaan ja 
tiedottavat ohjelman tuloksista unionissa ja 
ohjelmaan osallistuvissa kolmansissa 
maissa.

(17) Euroopan nuorisofoorumin, 
elinikäistä oppimista edistävän 
eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan 
foorumin, tutkintotodistusten akateemisen 
tunnustamisen kansallisten 
tiedotuskeskusten (NARIC), Eurydice-, 
Euroguidance- ja Eurodesk-verkostojen 
sekä kansallisten eTwinning-
tukipalvelujen, kansallisten Europass-
keskusten ja naapurimaiden kansallisten 
tiedotustoimistojen toiminta on olennaisen 
tärkeää ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta etenkin siksi, että 
ne antavat komissiolle säännöllisesti 
ajantasaista tietoa toiminta-aloistaan ja 
tiedottavat ohjelman tuloksista unionissa ja 
ohjelmaan osallistuvissa kolmansissa 
maissa.

Or. en
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Perustelu

Euroopan komissio antoi EUCIS-LLL-foorumille tunnustusta vuonna 2009 sen 
"ainutlaatuisesta asemasta" elinikäistä oppimista edistävänä foorumina. EUCIS-LLL on jo 
vuosien ajan osallistunut vuoropuheluun EU:n toimielinten kanssa (se järjestää yhdessä 
koulutuksen ja kulttuurin pääosaston kanssa sidosryhmien foorumit), ja se edustaa 
31:tä eurooppalaista koulutusalan verkostoa. Siten siihen tulisi viitata suoraan neuvoa-
antavana kansalaisyhteiskunnan kumppanina koulutusta koskevan säännöllisen vuoropuhelun 
puitteissa.

Tarkistus 282
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan nuorisofoorumin, 
tutkintotodistusten akateemisen 
tunnustamisen kansallisten 
tiedotuskeskusten (NARIC), Eurydice-, 
Euroguidance- ja Eurodesk-verkostojen 
sekä kansallisten eTwinning-
tukipalvelujen, kansallisten Europass-
keskusten ja naapurimaiden kansallisten 
tiedotustoimistojen toiminta on olennaisen 
tärkeää ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta etenkin siksi, että 
ne antavat komissiolle säännöllisesti 
ajantasaista tietoa toiminta-aloistaan ja 
tiedottavat ohjelman tuloksista unionissa ja 
ohjelmaan osallistuvissa kolmansissa 
maissa.

(17) Euroopan nuorisofoorumin, 
tutkintotodistusten akateemisen 
tunnustamisen kansallisten 
tiedotuskeskusten (NARIC), Eurydice-, 
Euroguidance- ja Eurodesk-verkostojen 
sekä kansallisten eTwinning-
tukipalvelujen, kansallisten Europass-
keskusten ja naapurimaiden kansallisten 
tiedotustoimistojen toiminta on olennaisen
tärkeää ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta etenkin siksi, että 
ne antavat komissiolle säännöllisesti 
ajantasaista tietoa toiminta-aloistaan ja 
tiedottavat ohjelman tuloksista unionissa ja 
assosioituneissa merentakaisissa maissa 
ja alueilla sekä ohjelmaan osallistuvissa 
kolmansissa maissa.

Or. fr

Perustelu

Äskettäisessä päätöksessä merentakaisesta assosiaatiosta ennakoidaan merentakaisten 
alueiden ja maiden osallistumista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskeviin 
ohjelmiin. Uudessa päätösehdotuksessa muistutetaan myös, siitä, että merentakaiset alueet ja 
maat voivat osallistua kaikkiin Euroopan unionin horisontaalisiin ohjelmiin. Sen vuoksi 
tekstissä olisi täsmennettävä merentakaisten alueiden ja maiden osallistuminen Yhteinen 
Erasmus -ohjelmaan.
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Tarkistus 283
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On lisättävä yhteistyötä ohjelman sekä 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla 
toimivien kansainvälisten järjestöjen, 
etenkin Euroopan neuvoston kanssa.

(18) On lisättävä yhteistyötä ohjelman sekä 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla 
toimivien kansainvälisten järjestöjen, 
etenkin Euroopan neuvoston kanssa, sekä 
yhteistyötä Euroopan naapurimaiden 
kanssa kansainvälisten ohjelmien 
puitteissa.

Or. pl

Tarkistus 284
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ohjelmalla pitäisi edistää Euroopan 
yhdentymistä käsittelevien opintojen 
korkeaa laatua kaikkialla maailmassa ja 
tukea etenkin laitoksia, joilla on 
eurooppalainen hallintorakenne, joiden 
toiminta käsittää kaikki unionin kannalta 
kiinnostavat politiikan alat, jotka ovat 
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
ja joissa voi suorittaa tunnustetun korkea-
asteen tutkinnon.

(19) Jotta Euroopan yhdentymistä 
käsittelevien opintojen korkeaa laatua 
kaikkialla maailmassa voidaan edistää 
sekä vastata Euroopan 
yhdentymisprosessia ja sen etenemistä 
koskevan tiedon ja vuoropuhelun 
tarpeeseen, on tärkeää parantaa tämän 
alan opetuksen, tutkimuksen ja 
pohdinnan laatua tukemalla Euroopan 
yhdentymisprosessin tutkimukseen 
erikoistuneita korkeakouluja, 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen aloilla toimivia 
eurooppalaisia organisaatioita sekä Jean 
Monnet -toimea.

Or. en



PE496.579v01-00 32/157 AM\914151FI.doc

FI

Perustelu

Tarkistuksella yhtenäistetään kielenkäyttöä koko tekstissä ja johdonmukaistetaan 
määritelmiä. Sen vuoksi on tärkeää käyttää termiä "organisaatio" termin "järjestö" sijaan.

Tarkistus 285
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ohjelmalla pitäisi edistää Euroopan 
yhdentymistä käsittelevien opintojen 
korkeaa laatua kaikkialla maailmassa ja 
tukea etenkin laitoksia, joilla on 
eurooppalainen hallintorakenne, joiden 
toiminta käsittää kaikki unionin kannalta 
kiinnostavat politiikan alat, jotka ovat 
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
ja joissa voi suorittaa tunnustetun korkea-
asteen tutkinnon.

(19) Ohjelmalla pitäisi edistää Euroopan 
yhdentymistä käsittelevien opintojen 
korkeaa laatua kaikkialla maailmassa ja 
tukea etenkin laitoksia, joilla on 
eurooppalainen hallintorakenne, joiden 
toiminta käsittää kaikki unionin kannalta 
kiinnostavat politiikan alat, jotka ovat 
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
ja joissa voi suorittaa tunnustetun korkea-
asteen tutkinnon, sekä kansainvälisiä 
järjestöjä ja yhteisöjä, joiden tavoitteet 
liittyvät unionin toiminta-aloihin ja jotka 
tukevat ja edistävät liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:ssa, kuten yliopistollinen 
Eurooppa-instituutti ja European Public 
Law Organization.

Or. el

Tarkistus 286
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ohjelmalla pitäisi edistää Euroopan 
yhdentymistä käsittelevien opintojen 
korkeaa laatua kaikkialla maailmassa ja 
tukea etenkin laitoksia, joilla on 

(19) Ohjelmalla pitäisi edistää Euroopan 
yhdentymistä käsittelevien opintojen 
korkeaa laatua kaikkialla maailmassa ja 
muun muassa toimintarahastoista tukea 
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eurooppalainen hallintorakenne, joiden 
toiminta käsittää kaikki unionin kannalta 
kiinnostavat politiikan alat, jotka ovat 
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
ja joissa voi suorittaa tunnustetun korkea-
asteen tutkinnon.

etenkin laitoksia, joilla on eurooppalainen 
hallintorakenne, joiden toiminta käsittää 
kaikki unionin kannalta kiinnostavat 
politiikan alat, jotka ovat voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita ja joissa 
voi suorittaa tunnustetun korkea-asteen 
tutkinnon.

Or. fr

Tarkistus 287
Emil Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Ohjelmalla pitäisi pyrkiä 
kaventamaan eroja eri jäsenvaltioiden 
osallistujille maksamissa maksuissa 
ohjelman alaisten hankkeiden 
täytäntöönpanossa. 

Or. en

Tarkistus 288
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tammikuun 18 päivänä 2011 
annetussa komission tiedonannossa 
Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden 
kehittäminen esitetään komission ajatuksia 
urheilualaa koskevasta unionin tason 
toiminnasta Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen ja ehdotetaan 
komission ja jäsenvaltioiden toteutettavaksi 
konkreettisia toimia, jotka jaetaan kolmeen 
laajaan ryhmään: urheilun 

(20) Tammikuun 18 päivänä 2011 
annetussa komission tiedonannossa 
Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden 
kehittäminen esitetään komission ajatuksia 
urheilualaa koskevasta unionin tason 
toiminnasta Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen ja ehdotetaan 
komission ja jäsenvaltioiden toteutettavaksi 
konkreettisia toimia, joilla pyritään 
korostamaan urheilun eurooppalaista 



PE496.579v01-00 34/157 AM\914151FI.doc

FI

yhteiskunnallinen merkitys, urheilun 
taloudellinen ulottuvuus ja urheilualan 
järjestäytyminen.

identiteettiä ja jotka jaetaan kolmeen 
laajaan ryhmään: urheilun 
yhteiskunnallinen merkitys, urheilun 
taloudellinen ulottuvuus ja urheilualan 
järjestäytyminen.

Or. es

Tarkistus 289
Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Erityisesti ruohonjuuritason 
urheilua ja vapaaehtoistoimintaa 
urheilussa tulisi painottaa, sillä kyseisillä 
toiminnoilla on keskeinen merkitys 
sosiaalisen osallisuuden, yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja terveyttä edistävän 
liikunnan edistämisessä.

Or. en

Tarkistus 290
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Urheiluun sovellettavissa 
toimenpiteissä täytyy ottaa huomioon 
kriteerit, jotka on määritelty Euroopan 
neuvoston dopingin vastaisessa 
yleissopimuksessa ja katsojien 
väkivaltaisuutta koskevassa 
eurooppalaisessa yleissopimuksessa sekä 
ministerikokouksen suosituksessa
CM/Rec(2011)10 jäsenvaltioille urheilun 
rehellisyyden edistämisestä 
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urheilutulosten manipuloinnin 
torjumiseksi.

Or. fr

Tarkistus 291
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tutkinto- ja pätevyysvaatimuksien 
selkeyttäminen ja unionin välineiden
laajempi hyväksyntä helpottavat 
elinikäiseen oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta Euroopassa, edesauttavat sen 
vuoksi laadukkaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja 
helpottavat ammatillista liikkuvuutta eri 
maiden ja sektorien välillä. Kun nuoret 
opiskelijat (mukaan luettuina 
ammatillisessa koulutuksessa olevat 
opiskelijat) pääsevät tutustumaan muissa 
maissa käytettäviin menetelmiin, 
toimintamalleihin ja teknologioihin, se 
parantaa heidän työllistyvyyttään 
globaalissa taloudessa; samalla myös 
kansainvälisistä työtehtävistä tulee 
houkuttelevampia.

(21) Tutkinto- ja pätevyysvaatimuksien 
selkeyttäminen ja unionin 
tunnustusvälineiden laajempi hyväksyntä 
edistävät laadukkaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotyön kehittämistä ja helpottavat 
sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvää että
ammatillista liikkuvuutta Euroopassa eri 
maiden ja sektorien välillä. Kun kaikki 
nuoret (mukaan luettuina opiskelijat, 
vapaaehtoistyöntekijät sekä ammatillisessa 
koulutuksessa olevat opiskelijat) pääsevät 
tutustumaan muissa maissa käytettäviin 
menetelmiin, toimintamalleihin ja 
teknologioihin, se parantaa heidän 
työllistyvyyttään globaalissa taloudessa; 
samalla myös kansainvälisistä työtehtävistä 
tulee houkuttelevampia.

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tekemään tarkistukseen 7. Lisätään nuorisoalan ja nuorisotyön 
painotusta.

Tarkistus 292
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Tutkinto- ja pätevyysvaatimuksien 
selkeyttäminen ja unionin välineiden 
laajempi hyväksyntä helpottavat 
elinikäiseen oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta Euroopassa, edesauttavat sen 
vuoksi laadukkaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja 
helpottavat ammatillista liikkuvuutta eri 
maiden ja sektorien välillä. Kun nuoret 
opiskelijat (mukaan luettuina 
ammatillisessa koulutuksessa olevat 
opiskelijat) pääsevät tutustumaan muissa 
maissa käytettäviin menetelmiin, 
toimintamalleihin ja teknologioihin, se 
parantaa heidän työllistyvyyttään 
globaalissa taloudessa; samalla myös 
kansainvälisistä työtehtävistä tulee 
houkuttelevampia.

(21) Tutkinto- ja pätevyysvaatimuksien 
selkeyttäminen, vertailtavuus ja 
tunnustaminen ja unionin välineiden 
laajempi hyväksyntä helpottavat 
elinikäiseen oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta Euroopassa, edesauttavat sen 
vuoksi laadukkaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja 
helpottavat ammatillista liikkuvuutta eri 
maiden ja sektorien välillä. Kun nuoret 
opiskelijat (mukaan luettuina 
ammatillisessa koulutuksessa olevat 
opiskelijat) pääsevät tutustumaan muissa 
maissa käytettäviin menetelmiin, 
toimintamalleihin ja teknologioihin, se 
parantaa heidän työllistyvyyttään 
globaalissa taloudessa; samalla myös 
kansainvälisistä työtehtävistä tulee 
houkuttelevampia.

Or. de

Tarkistus 293
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Konkreettisesti olisi keskityttävä 
ruohonjuuritason urheiluun, erityisesti 
paikallisesti johdettujen ruohonjuuritason 
urheilujärjestöjen kautta, jotka 
ymmärtävät parhaiten paikallisyhteisöjen 
tarpeet, sillä urheilulla on keskeinen 
merkitys sosiaalisen osallisuuden, 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja terveyttä 
edistävän liikunnan edistämisessä. Lisäksi 
voidaan tarjota rajoitetusti resursseja 
asianmukaiseen vuoropuheluun 
urheilusektorin sidosryhmien kanssa, 
kunhan nämä kulut eivät vaikuta 
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ruohonjuuritason ohjelmien 
tehokkaaseen rahoitukseen ja 
toteutukseen.

Or. en

Tarkistus 294
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tämän vuoksi suositellaan 15 päivänä 
joulukuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
2241/2004/EY mukaisten tutkintoja ja 
pätevyyksiä selkeyttävien yhteisten 
puitteiden (Europass), 23 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen 
mukaisen eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen (EQF), 18 päivänä kesäkuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston suosituksen mukaisen 
ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten eurooppalainen 
siirtojärjestelmän (ECVET) ja 
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) 
käytön laajentamista.

(22) Tämän vuoksi suositellaan 15 päivänä 
joulukuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
2241/2004/EY mukaisten tutkintoja ja 
pätevyyksiä selkeyttävien yhteisten 
puitteiden (Europass), 23 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen 
mukaisen eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen (EQF), 18 päivänä kesäkuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston suosituksen mukaisen 
ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten eurooppalainen 
siirtojärjestelmän (ECVET) ja 
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) 
käytön laajentamista. Opiskelijoiden 
liikkuvuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä paremmat edellytykset ja 
yhdenmukaiset puitteet suoritettujen 
aineiden ja opiskelijavaihdon yhteydessä 
suoritettujen opintojaksojen 
tunnustamiseksi.

Or. pl

Tarkistus 295
Mitro Repo
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan tehokkaampi 
yleisölle suunnattu viestintä ja saadaan 
aikaan suurempia yhteisvaikutuksia 
komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
nojalla viestintään kohdennetuilla 
resursseilla olisi lisäksi edistettävä 
Euroopan unionin poliittisten 
prioriteettien tunnetuksi tekemistä, sikäli 
kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleistavoitteisiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 296
Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 
toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tutkimuksen, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden alalla.

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 
toimien kanssa etenkin kulttuurin ja 
tiedotusvälineiden, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, oikeusasioiden, 
kuluttaja-asioiden, kehitysyhteistyön, 
teollisuus- ja koheesiopolitiikan, 
laajentumispolitiikan sekä ulkosuhteiden 
aloilla unionin nykyisten 
makroaluestrategioiden ja ohjelman 
keston aikana mahdollisesti 
hyväksyttävien strategioiden mukaisesti.
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Or. es

Tarkistus 297
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 
toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tutkimuksen, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden alalla.

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 ja 
166 artiklan sekä 167 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti toteuttamien toimien kanssa 
sekä muiden toimien kanssa etenkin 
kulttuurin, työllisyyden, terveyden,
tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, oikeusasioiden, 
kuluttaja-asioiden, kehitysyhteistyön, 
ympäristön, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden aloilla sekä Itämeren 
aluetta koskevan EU:n strategian, 
Tonavan aluetta koskevan EU:n
strategian ja Euro–Välimeri-
kumppanuuden mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 298
Marco Scurria, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 
toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tutkimuksen, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden alalla.

toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 
toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tiedotusvälineiden, työn, terveyden,
tutkimuksen ja innovoinnin, yrityselämän, 
oikeuden, kuluttajiin liittyvien asioiden, 
kehityksen, vapaaehtoistyön, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden alalla. Samoin on 
tarpeen varmistaa, että toimet noudattavat 
unionin makroalueellisia strategioita, 
kuten Euroopan unionin strategiaa 
Itämeren aluetta varten, Tonavan aluetta 
koskevaa strategiaa sekä Välimeren 
aluetta koskevaa EU:n yhteistä strategiaa.

Or. it

Perustelu

Tätä tarkistusta on muutettu pienellä muutoksella lisäämällä siihen Välimeren aluetta 
koskeva EU:n yhteinen strategia.

Tarkistus 299
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta ohjelman toimivuutta voidaan 
hallinnoida, arvioida ja seurata tehokkaasti, 
on kehitettävä erityisiä tulosindikaattoreita, 
joita voidaan mitata ajan myötä, jotka 
ovat realistisia, joissa otetaan huomioon 
tukitoimien toteutustapa ja jotka ovat 
tarkoituksenmukaisia tavoitteiden ja 
toimintojen tärkeysjärjestykseen nähden.

(25) Jotta ohjelman toimivuutta voidaan 
hallinnoida, arvioida ja seurata tehokkaasti, 
on kehitettävä konkreettisia, mitattavissa 
olevia ja realistisia tulosindikaattoreita, 
joissa otetaan huomioon tukitoimien 
toteutustapa. Euroopan unionin ohjelmien 
täytäntöönpanon vaikutuksista pitäisi 
antaa yleisesti palautetta 
nuorisopolitiikan ja EU:n 
nuorisostrategian muotoilemiseksi ja 
päinvastoin.

Or. el
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Tarkistus 300
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Kaikkia viittauksia kansallisiin 
viranomaisiin ja virastoihin olisi 
sovellettava myös alueellisiin 
viranomaisiin ja virastoihin. Näin tulisi 
tehdä kuitenkin vain tapauksissa, joissa 
aluehallinnolla on täysi toimivalta 
yliopisto- ja koulutuspolitiikassa.

Or. en

Tarkistus 301
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Luonnolliset henkilöt 
merentakaisista maista tai alueilta ja 
merentakaisen maan tai alueen 
toimivaltaiset julkiset tai yksityiset elimet 
ja laitokset voivat osallistua unionin 
ohjelmiin Euroopan unionin 
merentakaisten maiden ja alueiden 
osallistumisesta neuvoston antaman 
päätöksen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Äskettäisessä päätöksessä merentakaisesta assosiaatiosta ennakoidaan merentakaisten 
alueiden ja maiden osallistumista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskeviin 
ohjelmiin. Uudessa päätösehdotuksessa muistutetaan myös, siitä, että merentakaiset alueet ja 
maat voivat osallistua kaikkiin Euroopan unionin horisontaalisiin ohjelmiin. Sen vuoksi 
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tekstissä olisi täsmennettävä merentakaisten alueiden ja maiden osallistuminen Yhteinen 
Erasmus -ohjelmaan.

Tarkistus 302
Zoltán Bagó, László Tőkés

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Euroopan komissio ja Euroopan 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
totesivat yhteisessä tiedonannossaan Uusi 
strategia muutostilassa olevia naapurimaita 
varten, että tavoitteena on muun muassa 
helpottaa edelleen naapurimaiden 
osallistumista korkeakoulutuksen alan 
liikkuvuutta ja valmiuksien kehittämistä 
koskeviin unionin toimiin ja mahdollistaa 
naapurimaiden osallistuminen tulevaan 
koulutusohjelmaan.

(30) Euroopan komissio ja Euroopan 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
totesivat yhteisessä tiedonannossaan Uusi 
strategia muutostilassa olevia naapurimaita 
varten, että tavoitteena on muun muassa 
helpottaa edelleen naapurimaiden 
osallistumista korkeakoulutuksen alan 
liikkuvuutta ja valmiuksien kehittämistä 
koskeviin unionin toimiin ja mahdollistaa 
naapurimaiden osallistuminen tulevaan 
koulutusohjelmaan. Sama tavoite olisi 
saavutettava myös ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 303
Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Euroopan komissio ja Euroopan 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
totesivat yhteisessä tiedonannossaan Uusi 
strategia muutostilassa olevia naapurimaita 
varten[26], että tavoitteena on muun 
muassa helpottaa edelleen naapurimaiden 
osallistumista korkeakoulutuksen alan 

(30) Euroopan komissio ja Euroopan 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
totesivat yhteisessä tiedonannossaan Uusi 
strategia muutostilassa olevia naapurimaita 
varten[26], että tavoitteena on muun 
muassa helpottaa edelleen naapurimaiden 
osallistumista korkeakoulutuksen alan 
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liikkuvuutta ja valmiuksien kehittämistä 
koskeviin unionin toimiin ja mahdollistaa 
naapurimaiden osallistuminen tulevaan 
koulutusohjelmaan.

liikkuvuutta ja valmiuksien kehittämistä 
koskeviin unionin toimiin.

Or. it

Tarkistus 304
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Euroopan komissio ja Euroopan 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
totesivat yhteisessä tiedonannossaan Uusi 
strategia muutostilassa olevia naapurimaita 
varten, että tavoitteena on muun muassa 
helpottaa edelleen naapurimaiden 
osallistumista korkeakoulutuksen alan 
liikkuvuutta ja valmiuksien kehittämistä 
koskeviin unionin toimiin ja mahdollistaa 
naapurimaiden osallistuminen tulevaan 
koulutusohjelmaan.

(30) Euroopan komissio ja Euroopan 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
totesivat yhteisessä tiedonannossaan Uusi 
strategia muutostilassa olevia naapurimaita 
varten, että tavoitteena on muun muassa 
helpottaa edelleen naapurimaiden 
osallistumista korkeakoulutuksen alan 
liikkuvuutta ja valmiuksien kehittämistä 
koskeviin unionin toimiin ja mahdollistaa 
naapurimaiden osallistuminen tulevaan 
koulutusohjelmaan. Tässä yhteydessä olisi 
tuotava esille yhteiset mahdollisuudet, 
jotka ENP-kumppanimaiden ottaminen 
mukaan liikkuvuusohjelmiin tarjoaa.

Or. pl

Tarkistus 305
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Euroopan unionin taloudellisia etuja 
olisi menojen hallinnoinnin kaikissa 
vaiheissa suojattava oikeasuhteisin 

(31) Euroopan unionin taloudellisia etuja 
olisi menojen hallinnoinnin kaikissa 
vaiheissa suojattava oikeasuhteisin 
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toimenpitein, joita ovat muun muassa 
sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, 
havaitseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
seuraamukset. Samaan aikaan kun unionin 
ulkomaanavun rahoitustarpeet kasvavat, 
unionin taloudellinen tilanne ja 
rahoitusasema rajoittavat tällaiseen apuun 
käytettävissä olevia resursseja. Komission 
olisi siksi pyrittävä löytämään 
tehokkaimmat tavat käyttää saatavilla 
olevat resurssit ja käytettävä etenkin 
sellaisia rahoitusvälineitä, joilla on 
vipuvaikutuksia.

toimenpitein, joita ovat muun muassa 
sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, 
havaitseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
seuraamukset. Samaan aikaan kun unionin 
ulkomaanavun rahoitustarpeet kasvavat, 
unionin taloudellinen tilanne ja 
rahoitusasema rajoittavat tällaiseen apuun 
käytettävissä olevia resursseja. Komission 
olisi siksi pyrittävä löytämään 
tehokkaimmat ja kestävimmät tavat 
käyttää saatavilla olevat resurssit ja 
käytettävä etenkin sellaisia 
rahoitusvälineitä, joilla on vipuvaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 306
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Hallinnollisten rasitteiden ja 
hallintokustannusten vähentäminen on 
välttämätöntä, jotta voidaan poistaa 
ohjelmaan osallistumista koskevat esteet 
kaikilta mahdollisilta edunsaajilta. On 
olennaisen tärkeää perustaa mekanismi, 
joka edesauttaa edunsaajien ja heidän 
etujärjestöjensä jatkuvaa osallistumista 
ohjelman puitteissa kaavailtujen toimien 
täytäntöönpanoon ja seurantaan.

Or. en

Perustelu

Sen lisäksi, että on tarpeen sovittaa yhteen poliittiset painopisteet ja ohjelmat, on tärkeää 
poistaa osallistumista koskevat esteet. EU:n hankkeiden hallintaan liittyvät hakumenetelmät 
ja hallinnolliset rasitteet lannistavat usein mahdollisia ehdokkaita. On tärkeää todeta, että 
ohjelmassa on luotava tehokkaammat ja käyttäjäystävällisemmät hakumenetelmät.
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Tarkistus 307
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Komissio on 29 päivänä kesäkuuta 
2011 hyväksytyssä tiedonannossa 
Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio korostanut sitoutumistaan 
unionin rahoituksen yksinkertaistamiseen. 
Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, 
nuorisoa ja urheilua koskevan yksittäisen 
ohjelman perustamisen pitäisi johtaa 
huomattavaan yksinkertaistamiseen, 
rationalisointiin ja yhteisvaikutuksiin 
ohjelman hallinnoinnissa. Toteutusta pitäisi 
entisestään yksinkertaistaa käyttämällä 
kertakorvauksia, yksikkökustannuksia ja 
kiinteämääräistä rahoitusta ja vähentämällä 
edunsaajiin ja jäsenvaltioihin sovellettavia 
muodollisia vaatimuksia.

(32) Komissio on 29 päivänä kesäkuuta 
2011 hyväksytyssä tiedonannossa 
Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio korostanut sitoutumistaan 
unionin rahoituksen yksinkertaistamiseen. 
Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, 
nuorisoa ja urheilua koskevan yksittäisen 
ohjelman perustamisen pitäisi johtaa 
huomattavaan yksinkertaistamiseen, 
rationalisointiin ja yhteisvaikutuksiin 
ohjelman hallinnoinnissa. Toteutusta pitäisi 
entisestään yksinkertaistaa käyttämällä 
kertakorvauksia, yksikkökustannuksia ja 
kiinteämääräistä rahoitusta ja vähentämällä 
edunsaajiin ja jäsenvaltioihin sovellettavia 
muodollisia ja byrokraattisia vaatimuksia.

Or. el

Tarkistus 308
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta muuttuviin tarpeisiin voitaisiin 
vastata nopeasti ohjelman koko keston 
ajan, komissiolle olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
antaa säännöksiä, jotka koskevat 
tuloskriteereitä ja kansallisten toimistojen 
hallinnoimia toimia. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 

(33) Jotta muuttuviin tarpeisiin voitaisiin 
vastata nopeasti ohjelman koko keston 
ajan, komissiolle olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
antaa säännöksiä, jotka koskevat 
tuloskriteereitä ja kansallisten toimistojen 
hallinnoimia toimia. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
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toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijoiden kuulemiset. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijoiden ja sidosryhmien 
kuulemiset. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sellaisen tehokkaan ja käyttäjäystävällisen ohjelman täytäntöönpano, jolla voidaan lisätä 
yhteiskunnallista vaikutusta, on mahdollista vain edunsaajien panoksen ja neuvojen avulla 
hyvän hallinnon periaattein.

Tarkistus 309
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Ohjelma kattaa kolme eri alaa, ja 
30 artiklalla perustettu komitea käsittelee 
sekä horisontaalisia että alakohtaisia 
kysymyksiä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ne lähettävät 
asiaankuuluvat edustajat esityslistan 
aiheiden mukaisesti, ja komitean 
puheenjohtajan on varmistettava, että 
kokousten esityslistoista käy selkeästi ilmi 
kussakin kokouksessa käsiteltävä ala tai 
alat sekä alakohtaiset aiheet. 
Osallisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
olisi kuultava työmarkkinaosapuolia ja 
koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla 
toimivia eurooppalaisia sidosryhmiä. 
Käsiteltävien aiheiden mukaisesti nämä 
organisaatiot on myös kutsuttava 
osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina.

Or. en
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Tarkistus 310
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Ohjelma kattaa kolme eri alaa, ja 
30 artiklalla perustettu komitea käsittelee 
sekä horisontaalisia että alakohtaisia 
kysymyksiä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ne lähettävät 
asiaankuuluvat edustajat esityslistan 
aiheiden mukaisesti, ja komitean 
puheenjohtajan on varmistettava, että 
kokousten esityslistoista käy selkeästi ilmi 
kussakin kokouksessa käsiteltävä ala tai 
alat sekä alakohtaiset aiheet. Tarvittaessa 
kokouksiin on kutsuttava neuvoa-
antaviksi jäseniksi sosiaaliset kumppanit 
(mukaan luettuina 
vanhempainyhdistykset ja opiskelijoiden, 
opettajien ja muun kuin 
opetushenkilöstön edustajat) sekä 
kansalaisyhteiskunnan edustajat. 

Or. fr

Tarkistus 311
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ohjelma kattaa nuorison, erityisesti 
epävirallisen koulutuksen, arkioppimisen, 
aktiivisen kansalaisuuden, sosiaalisen 
osallisuuden ja vapaaehtoistyön 
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 312
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siihen sisältyy kansainvälinen 
ulottuvuus Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti, ja siitä 
tuetaan myös urheilun alalla toteutettavia 
toimia.

4. Ohjelmaan sisältyy kansainvälinen 
ulottuvuus Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti, ja sen 
tavoitteena on tukea unionin ulkoista 
toimintaa, myös eurooppalaisten arvojen 
välittämistä maailmanlaajuisesti ja 
kehitystavoitteita, yhteistyöllä unionin ja 
kolmansien maiden välillä.

Or. de

Tarkistus 313
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siihen sisältyy kansainvälinen 
ulottuvuus Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti, ja siitä 
tuetaan myös urheilun alalla toteutettavia 
toimia.

4. Siihen sisältyy kansainvälinen 
ulottuvuus Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti, ja siitä 
tuetaan myös urheilun alalla toteutettavia 
ruohonjuuritason toimia.

Or. en

Tarkistus 314
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. "elinikäisellä oppimisella" tarkoitetaan 
kaikkea sellaista ihmisen koko elinikänsä 
aikana hankkimaa yleissivistävää ja 
ammatillista koulutusta, virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella 
annettavaa epävirallista koulutusta ja 
arkioppimista, jonka tuloksena 
henkilökohtaiset, kansalaisuuteen liittyvät, 
sosiaaliset ja/tai työhön liittyvät tiedot, 
taidot ja pätevyydet paranevat, neuvonta-
ja ohjauspalvelut mukaan luettuina;

1. "elinikäisellä oppimisella" tarkoitetaan 
kaikkea sellaista ihmisen koko elinikänsä 
aikana hankkimaa yleissivistävää ja 
ammatillista koulutusta, virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella 
annettavaa epävirallista koulutusta ja 
arkioppimista, jonka tuloksena 
henkilökohtaiset, kansalaisuuteen ja 
kulttuuriin liittyvät, sosiaaliset ja/tai 
työhön liittyvät tiedot, taidot ja pätevyydet 
tai yhteiskunnallinen osallistuminen
paranevat, neuvonta- ja ohjauspalvelut 
mukaan luettuina;

Or. fr

Tarkistus 315
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. "elinikäisellä oppimisella" tarkoitetaan 
kaikkea sellaista ihmisen koko elinikänsä 
aikana hankkimaa yleissivistävää ja
ammatillista koulutusta, virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella 
annettavaa epävirallista koulutusta ja 
arkioppimista, jonka tuloksena 
henkilökohtaiset, kansalaisuuteen liittyvät, 
sosiaaliset ja/tai työhön liittyvät tiedot, 
taidot ja pätevyydet paranevat, neuvonta-
ja ohjauspalvelut mukaan luettuina;

1. "elinikäisellä oppimisella" tarkoitetaan 
kaikkea sellaista ihmisen koko elinikänsä 
aikana hankkimaa yleissivistävää ja 
ammatillista koulutusta, korkea-asteen 
koulutusta, jatkuvaa ammatillista 
kehittämistä, virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella 
annettavaa epävirallista koulutusta ja 
arkioppimista, jonka tuloksena 
henkilökohtaiset, kansalaisuuteen liittyvät, 
sosiaaliset ja/tai työhön liittyvät tiedot, 
taidot ja pätevyydet paranevat, neuvonta-
ja ohjauspalvelut mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistus 316
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. "elinikäisellä oppimisella" tarkoitetaan 
kaikkea sellaista ihmisen koko elinikänsä 
aikana hankkimaa yleissivistävää ja 
ammatillista koulutusta, virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella 
annettavaa epävirallista koulutusta ja 
arkioppimista, jonka tuloksena 
henkilökohtaiset, kansalaisuuteen liittyvät, 
sosiaaliset ja/tai työhön liittyvät tiedot, 
taidot ja pätevyydet paranevat, neuvonta-
ja ohjauspalvelut mukaan luettuina;

1. "elinikäisellä oppimisella" tarkoitetaan 
kaikkea sellaista ihmisen koko elinikänsä 
aikana hankkimaa yleissivistävää ja 
ammatillista koulutusta, korkea-asteen 
koulutusta, jatkuvaa ammatillista 
kehittämistä, virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella 
annettavaa epävirallista koulutusta ja 
arkioppimista, jonka tuloksena 
henkilökohtaiset, kansalaisuuteen liittyvät, 
sosiaaliset ja/tai työhön liittyvät tiedot, 
taidot ja pätevyydet paranevat, neuvonta-
ja ohjauspalvelut mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 317
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. "epävirallisella ympäristöllä" 
tarkoitetaan oppimisympäristöä, joka on 
usein suunniteltu ja organisoitu, mutta 
joka ei ole osa virallista 
koulutusjärjestelmää;

2. "epävirallisella koulutuksella" 
tarkoitetaan prosessia, jossa henkilöt 
voivat kehittää arvojaan, taitojaan ja 
pätevyyksiään muualla kuin virallisessa 
koulutuksessa;

Or. fr

Tarkistus 318
Katarína Neveďalová
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. "epävirallisella ympäristöllä" 
tarkoitetaan oppimisympäristöä, joka on 
usein suunniteltu ja organisoitu, mutta 
joka ei ole osa virallista 
koulutusjärjestelmää;

2. "epävirallisella koulutuksella" 
tarkoitetaan organisoitua prosessia, joka
tarjoaa ihmisille mahdollisuuden kehittää 
sellaisia arvoja, taitoja ja kykyjä, joita ei 
kehitetä virallisessa koulutuksessa. 
Kyseisiä taitoja ovat esimerkiksi 
ihmissuhdetaidot, ryhmä-, organisaatio-
ja ristiriitojen hallintataidot, 
kulttuurienvälinen tietoisuus, johtajuus, 
suunnittelu, organisointi, koordinointi ja 
käytännön ongelmanratkaisukyvyt, 
ryhmätyö, itsevarmuus, itsekuri ja 
vastuullisuus;

Or. en

Perustelu

Asetuksessa käytetään termiä "epävirallinen ympäristö", kun siinä olisi viitattava 
"epäviralliseen koulutukseen". Lisäksi epävirallinen koulutus on määriteltävä asetuksessa 
asianmukaisesti.

Tarkistus 319
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. "arkioppimisella" tarkoitetaan 
oppimista, joka tapahtuu suunniteltujen 
pedagogisten menetelmien ulkopuolella 
tai organisoidun ja jäsennellyn 
koulutuksen rinnalla. Siinä ei käytetä 
opetusohjelmaa, mutta sitä voidaan 
vahvistaa oppimistiloilla ja -kokemuksilla, 
jotka tukevat myös itsevarmuutta, 
itsekuria ja vastuullisuutta.

Or. en
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Perustelu

OECD:n mukaan arkioppiminen määritellään oppimisprosessiksi, jota ei milloinkaan ole 
organisoitu, jolle ei ole asetettu oppimistuloksia koskevia tavoitteita ja joka ei milloinkaan ole 
tarkoituksellista oppijan näkökulmasta. Usein sitä kutsutaan eläytyväksi oppimiseksi tai vain 
eläytymiseksi. Ajatuksena on, että jo pelkästään olemassaolo altistaa yksilön jatkuvasti 
oppimistilanteille esimerkiksi työpaikalla, kotona tai vapaa-ajalla.

Tarkistus 320
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. "jäsennellyllä vuoropuhelulla" 
tarkoitetaan keinoa varmistaa nuorten ja 
muiden asianmukaisten nuorisoalan 
toimijoiden oikea-aikainen ja tehokas 
osallistuminen nuorten elämään 
vaikuttavan politiikan valmisteluun;

Or. en

Perustelu

Nuorten kanssa käytävä vuoropuhelu on yksi EU:n nuorisopolitiikan keskeisistä 
menetelmistä. Ohjelmalla pyritään tukemaan nuorten osallistumista ja politiikan 
uudistamista, joten jäsennelty vuoropuhelu olisi määriteltävä ehdotuksessa. Määritelmä on 
peräisin 29. huhtikuuta 2008 julkaistusta asiakirjasta EAC/D1/JK/D(2008) "The new concept 
of the European Structured Dialogue with young people".

Tarkistus 321
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. "oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella" 
tarkoitetaan siirtymistä johonkin maahan 
oman asuinmaan ulkopuolelle 
tarkoituksena suorittaa opintoja, 

3. "oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella" 
tarkoitetaan siirtymistä johonkin maahan 
oman asuinmaan ulkopuolelle 
tarkoituksena suorittaa opintoja, 



AM\914151FI.doc 53/157 PE496.579v01-00

FI

harjoitteluja tai muuta oppimista, mukaan 
luettuina harjoittelut ja epävirallinen 
oppiminen, tai antaa opetusta tai osallistua 
kansainväliseen ammatilliseen 
kehitystoimintaan. Siihen voi sisältyä 
isäntämaan kieltä koskevaa valmennusta. 
Oppimiseen liittyvä liikkuvuus käsittää 
myös nuorisovaihdot ja ammatilliseen 
kehittämiseen tähtäävät kansainväliset 
toiminnot;

harjoitteluja tai muuta oppimistoimintaa, 
mukaan luettuina laadukas 
oppisopimuskoulutus, harjoittelut,
epävirallinen oppiminen sekä 
avustajapaikat, tai antaa opetusta tai 
osallistua ammatilliseen kehitystoimintaan. 
Siihen voi sisältyä isäntämaan kieltä 
koskevaa valmennusta sekä 
jatkotoimintoja. Oppimiseen liittyvä 
liikkuvuus käsittää myös nuorisovaihdot, 
vapaaehtoistoiminnan, epävirallisen 
koulutuksen ja arkioppimisen sekä 
nuorisotyöntekijöiden ammatilliseen 
kehittämiseen tähtäävät kansainväliset 
toiminnot; 

Or. en

Tarkistus 322
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. "oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella" 
tarkoitetaan siirtymistä johonkin maahan 
oman asuinmaan ulkopuolelle 
tarkoituksena suorittaa opintoja, 
harjoitteluja tai muuta oppimista, mukaan 
luettuina harjoittelut ja epävirallinen 
oppiminen, tai antaa opetusta tai osallistua 
kansainväliseen ammatilliseen 
kehitystoimintaan. Siihen voi sisältyä 
isäntämaan kieltä koskevaa valmennusta. 
Oppimiseen liittyvä liikkuvuus käsittää 
myös nuorisovaihdot ja ammatilliseen 
kehittämiseen tähtäävät kansainväliset 
toiminnot;

3. "oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella" 
tarkoitetaan siirtymistä johonkin maahan 
oman asuinmaan ulkopuolelle 
tarkoituksena suorittaa opintoja, 
harjoitteluja tai muuta oppimista, mukaan 
luettuina harjoittelut, oppisopimukset, 
vapaaehtoistyö ja epävirallinen oppiminen, 
tai antaa opetusta tai osallistua 
kansainväliseen ammatilliseen 
kehitystoimintaan. Siihen voi sisältyä 
isäntämaan kieltä koskevaa valmennusta 
sekä seurantatoimia. Oppimiseen liittyvä 
liikkuvuus käsittää myös 
nuorisotoiminnan, vapaaehtoistyön, 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen
ja ammatilliseen kehittämiseen tähtäävät 
kansainväliset toiminnot;

Or. fr
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Tarkistus 323
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. "innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävällä yhteistyöllä" 
tarkoitetaan kansainvälisiä 
yhteistyöhankkeita, joihin osallistuu 
yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja/tai nuorisotoiminnan alalla 
toimivia organisaatioita ja joihin voi 
osallistua myös muita organisaatioita;

4. "innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävällä yhteistyöllä" 
tarkoitetaan kansainvälisiä 
yhteistyöhankkeita, joihin osallistuu 
yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen, urheilun ja/tai 
nuorisotoiminnan alalla toimivia 
organisaatioita ja joihin voi osallistua myös 
muita paikallisia tai ammatillisia 
organisaatioita;

Or. en

Tarkistus 324
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. "innovointia ja hyviä käytänteitä 
edistävällä yhteistyöllä" tarkoitetaan 
kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joihin 
osallistuu yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja/tai nuorisotoiminnan alalla 
toimivia organisaatioita ja joihin voi 
osallistua myös muita organisaatioita;

4. "innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävällä yhteistyöllä" 
tarkoitetaan kansainvälisiä 
yhteistyöhankkeita, joihin osallistuu 
yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen, nuorisotoiminnan ja urheilun 
alalla toimivia organisaatioita ja joihin voi 
osallistua myös muita organisaatioita;

Or. es

Tarkistus 325
Marco Scurria
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. "innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävällä yhteistyöllä" 
tarkoitetaan kansainvälisiä 
yhteistyöhankkeita, joihin osallistuu 
yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja/tai nuorisotoiminnan alalla 
toimivia organisaatioita ja joihin voi 
osallistua myös muita organisaatioita;

4. "innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävällä yhteistyöllä" 
tarkoitetaan kansainvälisiä 
yhteistyöhankkeita, joihin osallistuu 
yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja/tai nuorisotoiminnan alalla 
toimivia julkis- tai yksityissektorin 
organisaatioita ja joihin voi osallistua myös 
muita organisaatioita, jotka vastaavat 
yleissivistävästä tai ammatillisesta 
koulutuksesta tai osallistuvat siihen;

Or. en

Perustelu

Julkishallinto ja erityisesti paikallishallinto suunnittelee ja koordinoi kattavia paikallistason 
kehityssuunnitelmia, joissa asetetaan toiminnan painopisteet monille politiikan aloille, myös 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalle. Erityisesti ne saattavat yhteen koulut, 
yliopistot, tutkimuskeskukset ja yritykset.

Tarkistus 326
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. ”politiikan uudistamisen tuella” 
tarkoitetaan kaikentyyppistä toimintaa, 
jolla tuetaan ja edistetään 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
jäsenvaltioiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin kautta, etenkin avointa 
koordinointimenetelmää;

5. ”politiikan uudistamisen tuella” 
tarkoitetaan kaikentyyppistä toimintaa, 
jolla tuetaan ja edistetään 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden sekä 
muiden ohjelmiin osallistuvien valtioiden 
ja toimijoiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin kautta, etenkin avointa 
koordinointimenetelmää;

Or. pl
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Tarkistus 327
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. "politiikan uudistamisen tuella" 
tarkoitetaan kaikentyyppistä toimintaa, 
jolla tuetaan ja edistetään 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
jäsenvaltioiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin kautta, etenkin avointa 
koordinointimenetelmää;

5. "politiikan uudistamisen tuella" 
tarkoitetaan kaikentyyppistä toimintaa, 
jolla tuetaan ja edistetään 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista ja 
tuetaan EU:n nuorisopolitiikan kehitystä 
jäsenvaltioiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin kautta, etenkin avointa 
koordinointimenetelmää, johon sisältyy 
nuorten kanssa käytävä jäsennelty 
vuoropuhelu;

Or. en

Tarkistus 328
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. "politiikan uudistamisen tuella" 
tarkoitetaan kaikentyyppistä toimintaa, 
jolla tuetaan ja edistetään 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
jäsenvaltioiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin kautta, etenkin avointa 
koordinointimenetelmää;

5. "politiikan uudistamisen tuella" 
tarkoitetaan kaikentyyppistä toimintaa, 
jolla tuetaan ja edistetään 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
sekä tuetaan eurooppalaisen 
kansalaisuuden kehittämistä
jäsenvaltioiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin, etenkin avoimen 
koordinointimenetelmän kautta;

Or. de
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Tarkistus 329
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. "politiikan uudistamisen tuella" 
tarkoitetaan kaikentyyppistä toimintaa, 
jolla tuetaan ja edistetään 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
jäsenvaltioiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin kautta, etenkin avointa 
koordinointimenetelmää;

5. "politiikan uudistamisen tuella" 
tarkoitetaan kaikentyyppistä toimintaa, 
jolla tuetaan ja edistetään 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
sidosryhmien kapasiteetin kehittämisen ja
jäsenvaltioiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin kautta, etenkin avointa 
koordinointimenetelmää;

Or. fr

Tarkistus 330
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. "virtuaaliliikkuvuudella" tarkoitetaan 
tieto- ja viestintätekniikalla tuettua 
toimintakokonaisuutta, joka järjestetään 
oppilaitostasolla opettamiseen ja/tai 
oppimiseen liittyvien kansainvälisten 
yhteistyökokemusten toteuttamiseksi tai 
helpottamiseksi;

6. "virtuaaliliikkuvuudella" tarkoitetaan 
tieto- ja viestintätekniikalla tuettua 
toimintakokonaisuutta, mukaan luettuna 
verkko-oppiminen, joka järjestetään 
oppilaitostasolla opettamiseen ja/tai 
oppimiseen liittyvien kansainvälisten 
yhteistyökokemusten toteuttamiseksi tai 
helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 331
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. "henkilöstöllä" tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka joko ammatin tai 
vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat 
yleissivistävään tai ammatilliseen 
koulutukseen tai nuorten epäviralliseen 
oppimiseen liittyvään toimintaan. Tällä 
voidaan tarkoittaa opettajia, kouluttajia, 
koulunjohtajia, nuorisotyöntekijöitä ja 
muuta kuin opetushenkilöstöä;

7. "henkilöstöllä" tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka joko ammatin tai 
vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat 
yleissivistävään tai ammatilliseen 
koulutukseen tai nuorten viralliseen ja
epäviralliseen oppimiseen liittyvään 
toimintaan. Tällä voidaan tarkoittaa 
opettajia, kouluttajia, oppimisen 
helpottajia, vapaaehtoistyöntekijöitä,
koulunjohtajia, nuorisotyöntekijöitä ja 
muuta kuin opetushenkilöstöä;

Or. fr

Tarkistus 332
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. "henkilöstöllä" tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka joko ammatin tai 
vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat 
yleissivistävään tai ammatilliseen 
koulutukseen tai nuorten epäviralliseen 
oppimiseen liittyvään toimintaan. Tällä 
voidaan tarkoittaa opettajia, kouluttajia, 
koulunjohtajia, nuorisotyöntekijöitä ja 
muuta kuin opetushenkilöstöä;

7. "henkilöstöllä" tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka joko ammatin tai 
vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat 
yleissivistävään tai ammatilliseen 
koulutukseen tai nuorten epäviralliseen 
oppimiseen liittyvään toimintaan. Tällä 
voidaan tarkoittaa professoreita, opettajia, 
kouluttajia, koulunjohtajia, 
nuorisotyöntekijöitä ja muuta kuin 
opetushenkilöstöä;

Or. en

Tarkistus 333
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. "nuorisotyöllä" tarkoitetaan 
toimintaa, toimintoja, prosesseja ja 
hankkeita, jotka toteutetaan nuorten 
toimesta, nuorten kanssa tai nuoria 
varten ja joiden tavoitteena on tarjota 
olosuhteet nuorten henkilökohtaiselle 
kehitykselle ja vastata heidän tarpeisiinsa. 
Lisäksi tavoitteena on parantaa nuorten 
yhteiskunnallista, poliittista ja 
taloudellista asemaa, kasvattaa nuorten 
taitoja ja sosiaalisia verkostoja sekä lisätä 
heidän edustuksensa tasoa ja aktiivista 
osallisuutta tai kehittää nuorten 
valmiuksia näiden toimien 
toteuttamiseksi;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksesta puuttuu nuorisotyön määritelmä, vaikka se mainitaan useaan otteeseen. Samaa 
määritelmää käytetään nuorisoalan eurooppalaisissa yhteistyöpuitteissa.

Tarkistus 334
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. "nuorisotyöntekijällä" tarkoitetaan 
henkilöä, joka ammattinsa tai 
vapaaehtoistoiminnan kautta on mukana 
epävirallisessa oppimisessa;

8. "nuorisotyöntekijällä" tarkoitetaan 
henkilöä, joka työskentelee nuorten 
kanssa saadakseen heidät mukaan 
epäviralliseen koulutukseen. 
Nuorisotyöntekijällä voidaan tarkoittaa 
palkattua henkilöstöä tai vapaaehtoistyötä 
tekevää nuoriso-ohjaajaa;

Or. en
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Tarkistus 335
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. "nuorisotyöntekijällä" tarkoitetaan 
henkilöä, joka ammattinsa tai 
vapaaehtoistoiminnan kautta on mukana 
epävirallisessa oppimisessa;

8. "nuorisotyöntekijällä" tarkoitetaan 
henkilöä, joka on mukana epävirallisessa 
tai virallisessa oppimisessa tai 
arkioppimisessa;

Or. fr

Tarkistus 336
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

17. "nuorisotoiminnalla" tarkoitetaan 
koulun ulkopuolista toimintaa (kuten 
nuorisovaihtoja tai vapaaehtoistoimintaa), 
johon nuori osallistuu joko yksin tai 
ryhmässä ja jolle on ominaista 
epävirallinen oppiminen;

17. "nuorisotoiminnalla" tarkoitetaan 
koulun ulkopuolista toimintaa (kuten 
nuorisovaihtoja, vapaaehtoistoimintaa tai 
urheilua), johon nuori osallistuu joko 
yksin tai ryhmässä ja jolle on ominaista 
epävirallinen oppiminen;

Or. en

Tarkistus 337
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

17. "nuorisotoiminnalla" tarkoitetaan 
koulun ulkopuolista toimintaa (kuten 
nuorisovaihtoja tai vapaaehtoistoimintaa), 
johon nuori osallistuu joko yksin tai 

17. "nuorisotoiminnalla" tarkoitetaan 
koulun ulkopuolista toimintaa (kuten 
nuorisovaihtoja tai vapaaehtoistoimintaa), 
johon nuori osallistuu joko yksin tai 
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ryhmässä ja jolle on ominaista 
epävirallinen oppiminen;

ryhmässä ja jolle on ominaista 
epävirallinen oppiminen ja jota voi 
toteuttaa "eurooppalaisen 
osaamispassin" yhteydessä;

Or. it

Perustelu

Tällä tarkistuksella haluan korostaa, että nuoristotoiminta voitaisiin tunnustaa 
eurooppalaisen osaamispassin puitteissa.

Tarkistus 338
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

17. "nuorisotoiminnalla" tarkoitetaan 
koulun ulkopuolista toimintaa (kuten 
nuorisovaihtoja tai vapaaehtoistoimintaa), 
johon nuori osallistuu joko yksin tai 
ryhmässä ja jolle on ominaista 
epävirallinen oppiminen;

17. "nuorisotoiminnalla" tarkoitetaan 
koulun ulkopuolista toimintaa (kuten 
nuorisovaihtoja, vapaaehtoistoimintaa tai 
nuorison koulutusta), johon nuori 
osallistuu joko yksin tai ryhmässä, etenkin 
nuorisojärjestön kautta, ja jolle on 
ominaista epävirallinen oppiminen;

Or. en

Tarkistus 339
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 17 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. "vapaaehtoistoiminnalla" 
tarkoitetaan toimintaa, myös virallista, 
epävirallista, epämuodollista ja 
ammatillista koulutusta ja oppimista, joka 
tapahtuu henkilön omasta vapaasta 
tahdosta ja halusta taloudellista hyötyä ja 
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voittoa tavoittelematta ja joka hyödyttää 
vapaaehtoisia, vapaaehtoisjärjestön 
palveluja käyttäviä henkilöitä, yhteisöjä ja 
koko yhteiskuntaa. Toiminnasta ei 
makseta palkkaa, mutta siihen voi sisältyä 
vapaaehtoistoimintaan liittyvien suorien 
kustannusten korvausta. Toiminta on 
voittoa tavoittelematonta ja pääasiassa 
kansalaisjärjestöjen toteuttamaa, joten 
toiminnan motiivina ei voi olla 
materiaalinen tai taloudellinen hyöty. 
Vapaaehtoistyötä ei voi käyttää 
korvaamaan palkkatyötä;

Or. en

Perustelu

Samaa määritelmää käytetään mietinnössä valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan 
tunnustamisesta ja edistämisestä EU:ssa (A7-0166/2012).

Tarkistus 340
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

18. "kumppanuudella" tarkoitetaan eri 
jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten tai 
organisaatioiden ryhmän tekemää 
sopimusta, jonka tarkoituksena on 
eurooppalaisten toimintojen toteuttaminen 
yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja nuorisotoiminnan alalla tai 
virallisen tai epävirallisen verkoston 
perustaminen jollakin asiaan liittyvällä 
alalla. Urheilun osalta sillä tarkoitetaan 
yhden tai useamman kolmannen osapuolen, 
esimerkiksi eri jäsenvaltioissa toimivien
ammattilaisurheiluorganisaatioiden tai 
sponsorien kanssa tehtyä sopimusta, jolla 
pyritään hankkimaan lisävaroja ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

18. "kumppanuudella" tarkoitetaan eri 
jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten tai 
organisaatioiden ryhmän tekemää 
sopimusta, jonka tarkoituksena on 
eurooppalaisten toimintojen toteuttaminen 
yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja nuorisotoiminnan alalla tai 
virallisen tai epävirallisen verkoston 
perustaminen jollakin asiaan liittyvällä 
alalla. Urheilun osalta sillä tarkoitetaan 
yhden tai useamman kolmannen osapuolen, 
esimerkiksi mahdollisesti eri 
jäsenvaltioissa toimivien 
ammattilaisurheiluorganisaatioiden tai 
sponsorien kanssa tehtyä sopimusta, jolla 
pyritään hankkimaan lisävaroja ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 341
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 18 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a. "eurooppalaisella organisaatiolla" 
tarkoitetaan demokraattista ja jäsenyyteen 
perustuvaa kansalaisjärjestöä, joka toimii 
virallisen ja epävirallisen koulutuksen, 
nuorisotyön ja/tai nuorten eurooppalaisen 
osallistumisen ja urheilun aloilla. 
Eurooppalaiset organisaatiot koordinoivat 
ja levittävät valmiuksien ja hyvien 
käytäntöjen kehittämistä yleissivistävän 
tai ammatillisen koulutuksen ja/tai 
nuorison alalla ja tarjoavat suoraan 
eurooppalaista lisäarvoa kansallisen tai 
paikallistason toimintaan;

Or. en

Tarkistus 342
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 18 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 b. "nuorisojärjestöllä" tarkoitetaan 
nuorison johtamaa, demokraattista, 
vapaaehtoisuuteen tai jäsenyyteen 
perustuvaa kansalaisjärjestöä, joka toimii 
epävirallisen koulutuksen, nuorisotyön ja 
nuorten osallistumisen aloilla;

Or. en
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Tarkistus 343
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 26 kohta

Komission teksti Tarkistus

26. "avoimuutta lisäävillä EU:n välineillä" 
tarkoitetaan välineitä, joilla sidosryhmiä 
autetaan ymmärtämään, arvostamaan ja 
tarvittaessa tunnistamaan oppimistuloksia 
ja pätevyyttä kaikkialla unionissa;

26. "avoimuutta lisäävillä EU:n välineillä" 
tarkoitetaan välineitä, joilla sidosryhmiä 
autetaan ymmärtämään, arvostamaan, 
vertailemaan ja tarvittaessa tunnistamaan 
oppimistuloksia ja pätevyyttä kaikkialla 
unionissa;

Or. de

Tarkistus 344
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 27 kohta

Komission teksti Tarkistus

27. "naapurimailla" tarkoitetaan maita ja 
alueita, jotka on lueteltu Euroopan 
naapuruusvälineen perustamisesta X 
päivänä YYkuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o XX/2012 liitteessä: Algeria, Armenia, 
Azerbaidžan, Egypti, Georgia, Israel, 
Jordania, Libanon, Libya, Marokko, 
miehitetyt palestiinalaisalueet, Moldova, 
Syyria, Tunisia, Ukraina ja Valko-Venäjä. 
Nuorisotoiminnan alalla tuettujen 
toimintojen osalta naapurimaana pidetään 
myös Venäjää;

27. "naapurimailla" tarkoitetaan maita ja 
alueita, jotka on lueteltu Euroopan 
naapuruusvälineen perustamisesta X 
päivänä YYkuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o XX/2012 liitteessä: Algeria, Armenia, 
Azerbaidžan, Egypti, Georgia, Israel, 
Jordania, Libanon, Libya, Marokko, 
miehitetyt palestiinalaisalueet, Moldova, 
Syyria, Tunisia, Ukraina ja Valko-Venäjä. 
Nuorisotoiminnan alalla tuettujen 
toimintojen ja Itämeren aluetta koskevan 
EU:n strategian osalta naapurimaana 
pidetään myös Venäjää;

Or. en

Tarkistus 345
Malika Benarab-Attou
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a. "ruohonjuuritason 
urheilutoiminnalla" tarkoitetaan kaikkia 
niitä urheilualan toimintoja, joita 
kehitetään, edistetään ja/tai järjestetään 
suuren joukon hyödyksi;

Or. fr

Tarkistus 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a. "ruohonjuuritason 
urheilutoiminnalla" tarkoitetaan kaikkia 
niitä urheilualan toimintoja, joita 
kehitetään, edistetään ja/tai järjestetään 
suuren joukon hyödyksi;

Or. fr

Tarkistus 347
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a. "ruohonjuuritason 
urheilutoiminnalla" tarkoitetaan kaikkia 
niitä urheilualan toimintoja, joita 
kehitetään, edistetään ja/tai järjestetään 
suuren joukon hyödyksi;
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Or. fr

Tarkistus 348
Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 28 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 b. "ruohonjuuritason
urheilutoiminnalla" tarkoitetaan kaikkia 
niitä urheilualan toimintoja, 
vapaaehtoistoiminta mukaan luettuna, 
joita kehitetään, edistetään ja/tai 
järjestetään suuren joukon hyödyksi;

Or. fr

Tarkistus 349
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 28 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 b. "Euroopan yhdentymistä sekä 
yleissivistävää ja ammatillista koulutusta 
edistävällä eurooppalaisella 
yhdistyksellä" tarkoitetaan valtioista 
riippumatonta yhdistystä, joka perustuu 
vapaaehtoistoimintaan ja joka toimii 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen alalla Euroopan tasolla.

Or. fr

Tarkistus 350
Katarína Neveďalová
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia 
ja toimintoja, joista voidaan saada 
eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 
4 artiklassa tarkoitetun yleisen tavoitteen 
saavuttamista.

1. Ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia, 
joista voidaan saada eurooppalaista 
lisäarvoa ja jotka edistävät 4 artiklassa 
tarkoitetun yleisen tavoitteen 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 351
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia 
ja toimintoja, joista voidaan saada 
eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 
4 artiklassa tarkoitetun yleisen tavoitteen 
saavuttamista.

1. Ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia 
ja toimintoja, joista voidaan saada 
eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 
4 artiklassa tarkoitetun yleisen tavoitteen 
saavuttamista sekä yhteisen 
eurooppalaisen oppimisalueen 
arvostamista ja kehittämistä.

Or. fr

Tarkistus 352
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman toimilla ja toiminnoilla 
saavutetaan eurooppalaista lisäarvoa 
etenkin seuraavien ominaisuuksien 
ansiosta:

2. Ohjelman toimilla ja toiminnoilla 
saavutetaan eurooppalaista lisäarvoa 
etenkin niiden seuraavien ominaisuuksien 
ansiosta:
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Or. en

Tarkistus 353
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ruohonjuuritason urheiluun 
keskittyneissä toiminnoissa ei välttämättä 
tarvita kansainvälistä ulottuvuutta.

Or. en

Tarkistus 354
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansainvälisyys, etenkin 
kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö, 
jolla pyritään järjestelmiin kohdistuviin 
pitkäaikaisvaikutuksiin;

(a) kansainvälisyys, etenkin liikkuvuus ja
yhteistyö, jolla pyritään kestäviin 
vaikutuksiin;

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tekemään tarkistukseen 30. Pienen mittakaavan hankkeilla, kuten 
Grundtvig-ohjelman tai nuorisoalan hankkeilla, ei aina ole järjestelmiin kohdistuvia 
vaikutuksia, mutta ne ansaitsevat saada ohjelman kautta tukea.

Tarkistus 355
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) kansainvälisyys, etenkin 
kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö, 
jolla pyritään järjestelmiin kohdistuviin 
pitkäaikaisvaikutuksiin;

(a) kansainvälisyys, etenkin liikkuvuuden 
ja yhteistyön osalta, jolla pyritään 
kestävien järjestelmävaikutusten 
saavuttamiseen;

Or. fr

Tarkistus 356
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansainvälisyys, etenkin 
kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö, 
jolla pyritään järjestelmiin kohdistuviin 
pitkäaikaisvaikutuksiin;

(a) kansainvälisyys, etenkin liikkuvuus ja 
yhteistyö, jolla pyritään yksilön ja 
organisaation tason järjestelmiin 
kohdistuviin kestäviin vaikutuksiin; 

Or. en

Perustelu

Keskittyminen liiaksi järjestelmätason vaikutuksiin voi olla haitallista ja estää laajemman 
osallistumisen. Pienillä organisaatioilla ja hankkeilla ei välttämättä ole järjestelmiin 
kohdistuvia vaikutuksia, mutta niillä on suurempia yksilöön, organisaatioon ja yhteiskuntaan 
kohdistuvia laadullisia vaikutuksia. Lisäksi tarkistuksessa todetaan selkeästi, että 
järjestelmiin kohdistuvien vaikutusten arviointi olisi tehtävä siten, että arvioidaan kaikkia 
ohjelmassa kaavailtuja toimia eikä vain tuen kohteena olevia yksittäisiä toimintoja.

Tarkistus 357
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansainvälisyys, etenkin kansainvälinen 
liikkuvuus ja yhteistyö, jolla pyritään 

(a) kansainvälisyys, etenkin kansainvälinen 
liikkuvuus ja yhteistyö, jolla pyritään 
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järjestelmiin kohdistuviin
pitkäaikaisvaikutuksiin;

yksilöihin, rakenteisiin ja järjestelmiin 
kohdistuviin kestäviin vaikutuksiin;

Or. fr

Tarkistus 358
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansainvälisyys, etenkin 
kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö, 
jolla pyritään järjestelmiin kohdistuviin
pitkäaikaisvaikutuksiin;

(a) rajat ylittävä luonne ja 
kansainvälisyys, etenkin liikkuvuuden ja 
yhteistyön osalta, jolla pyritään 
järjestelmiin kohdistuviin kestäviin 
vaikutuksiin;

Or. fr

Tarkistus 359
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) täydentävyys ja yhteisvaikutukset 
muiden kansallisten, kansainvälisten ja 
unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa, 
jolloin saadaan aikaan mittakaavaetuja ja 
kriittinen massa;

(b) täydentävyys ja yhteisvaikutukset 
muiden paikallisten, kansallisten, 
kansainvälisten ja unionin ohjelmien ja 
politiikkojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 360
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) täydentävyys ja yhteisvaikutukset 
muiden kansallisten, kansainvälisten ja 
unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa,
jolloin saadaan aikaan mittakaavaetuja ja 
kriittinen massa;

(b) täydentävyys ja yhteisvaikutukset 
muiden kansallisten, kansainvälisten ja 
unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa, 
yhteistyössä useiden eri maiden nuorten, 
ammattilaisten ja järjestöjen kanssa, mikä 
edistää yhteisen eurooppalaisen 
oppimisalueen syntymistä ja auttaa 
jäsentämään kyseisiä aloja;

Or. fr

Tarkistus 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) täydentävyys ja yhteisvaikutukset 
muiden kansallisten, kansainvälisten ja 
unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa,
jolloin saadaan aikaan mittakaavaetuja ja 
kriittinen massa;

(b) täydentävyys ja yhteisvaikutukset 
muiden paikallisten, kansallisten, 
kansainvälisten ja unionin ohjelmien ja 
politiikkojen kanssa;

Or. fr

Tarkistus 362
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) täydentävyys ja yhteisvaikutukset 
muiden kansallisten, kansainvälisten ja 
unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa, 
jolloin saadaan aikaan mittakaavaetuja ja 
kriittinen massa;

(b) täydentävyys ja yhteisvaikutukset 
muiden kansallisten, kansainvälisten ja 
unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa,
millä pyritään vahvistamaan yhteisen 
EU:n alueen perustamista koulutuksen, 
nuorison ja urheilun aloilla;



PE496.579v01-00 72/157 AM\914151FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 363
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vaikutukset tutkintojen tunnustamista ja 
avoimuutta edistävien unionin välineiden 
tulokselliseen hyödyntämiseen.

(c) vaikutukset tutkintojen vertailtavuutta,
tunnustamista ja avoimuutta edistävien 
unionin välineiden tulokselliseen 
hyödyntämiseen.

Or. de

Tarkistus 364
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vaikutukset tutkintojen tunnustamista ja 
avoimuutta edistävien unionin välineiden 
tulokselliseen hyödyntämiseen.

(c) vaikutukset tutkintojen tunnustamista ja 
avoimuutta edistävien unionin välineiden 
tulokselliseen ja koordinoituun
hyödyntämiseen.

Or. en

Tarkistus 365
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) niiden suora ja epäsuora vaikutus 
yhteisten eurooppalaisten arvojen 
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edistämiseen ja eurooppalaisen 
kansalaisuuden kehittämiseen.

Or. de

Tarkistus 366
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota 
ruohonjuuri- ja paikallistason 
hankkeisiin, jotka toteutetaan lähellä 
kansalaisia ja joilla on eurooppalaista 
lisäarvoa. 

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tekemään tarkistukseen 32. Paikallistason hankkeilla ei eurooppalaisesta 
teemasta huolimatta aina ole kansainvälistä näkökulmaa. Näillä hankkeilla on myös selvää 
lisäarvoa, ja ne voivat tuoda EU:n lähemmäksi kansalaisia.

Tarkistus 367
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmalla pyritään 
myötävaikuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategisten puitteiden (ET 2020) 
tavoitteiden sekä näille välineille 
vahvistettujen vertailuarvojen 
saavuttamiseen, edistämään nuorisoalan 
eurooppalaisen yhteistyön uudistettuja 

1. Ohjelmalla myötävaikutetaan
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puitteita (2010–2018) ja korkea-asteen 
koulutuksen kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa sekä kehittämään 
urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

Or. en

Tarkistus 368
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmalla pyritään myötävaikuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategisten puitteiden (ET 2020) 
tavoitteiden sekä näille välineille 
vahvistettujen vertailuarvojen 
saavuttamiseen, edistämään nuorisoalan 
eurooppalaisen yhteistyön uudistettuja 
puitteita (2010–2018) ja korkea-asteen 
koulutuksen kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa sekä kehittämään 
urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

1. Ohjelmalla pyritään myötävaikuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategisten puitteiden (ET 2020) 
tavoitteiden sekä näille välineille 
vahvistettujen vertailuarvojen 
saavuttamiseen, edistämään tiedonannon 
"Tukea kasvulle ja työllisyydelle" 
(COM(2011)0567 lopullinen) 
nykyaikaistamissuunnitelmaa, edistämään 
nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön 
uudistettuja puitteita (2010–2018) ja 
korkea-asteen koulutuksen kestävää 
kehittämistä kolmansissa maissa sekä 
kehittämään ruohonjuuritason urheilua.

Or. en

Tarkistus 369
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmalla pyritään myötävaikuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön 

1. Ohjelmalla pyritään myötävaikuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
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strategisten puitteiden (ET 2020) 
tavoitteiden sekä näille välineille 
vahvistettujen vertailuarvojen 
saavuttamiseen, edistämään nuorisoalan 
eurooppalaisen yhteistyön uudistettuja 
puitteita (2010–2018) ja korkea-asteen
koulutuksen kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa sekä kehittämään 
urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

strategisten puitteiden (ET 2020) 
tavoitteiden sekä näille välineille 
vahvistettujen vertailuarvojen 
saavuttamiseen, edistämään nuorisoalan 
eurooppalaisen yhteistyön uudistettuja 
puitteita (2010–2018) ja koulutuksen 
kestävää kehittämistä kolmansissa maissa 
sekä kehittämään urheilun eurooppalaista 
ulottuvuutta.

Or. en

Tarkistus 370
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmalla pyritään myötävaikuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategisten puitteiden (ET 2020) 
tavoitteiden sekä näille välineille 
vahvistettujen vertailuarvojen 
saavuttamiseen, edistämään nuorisoalan 
eurooppalaisen yhteistyön uudistettuja 
puitteita (2010–2018) ja korkea-asteen
koulutuksen kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa sekä kehittämään 
urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

1. Ohjelmalla pyritään myötävaikuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategisten puitteiden (ET 2020) 
tavoitteiden sekä näille välineille 
vahvistettujen vertailuarvojen 
saavuttamiseen, edistämään nuorisoalan 
eurooppalaisen yhteistyön uudistettuja 
puitteita (2010–2018) ja koulutuksen 
kestävää kehittämistä kolmansissa maissa 
sekä kehittämään urheilun eurooppalaista 
ulottuvuutta.

Or. en

Tarkistus 371
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) Eurooppa 2020 -strategian 
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tavoitteiden saavuttamiseen, etenkin 
koulunkäynnin keskeyttämisen 
vähentämistä alle 10 prosenttiin 
koskevaan yleiseen koulutustavoitteeseen 
ja korkea-asteen tai vastaavan tutkinnon 
suorittaneiden 30–34-vuotiaiden määrän 
lisäämiseen ainakin 40 prosenttiin;

Or. en

Tarkistus 372
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseen, etenkin 
koulunkäynnin keskeyttämistä koskevaan 
yleiseen koulutustavoitteeseen ja korkea-
asteen tai vastaavan tutkinnon 
suorittaneiden 30–34-vuotiaiden määrän 
lisäämiseen;

Or. en

Tarkistus 373
Marco Scurria, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) edistämään Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista ja "Nuoret 
liikkeelle" -strategian toteuttamisen 
mukaisesti saavuttamaan koulutuksen 
tärkein tavoite eli vähentää 
koulunkäynnin keskeyttävien määrää ja 
lisätä 30–34-vuotiaiden opiskelijoiden 
määrää;
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Or. it

Tarkistus 374
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) uudistetun Kööpenhaminan prosessin 
(2010–2020) tavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 375
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategisten puitteiden ("ET 2020") 
tavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 376
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) kolmansien maiden korkea-asteen 
koulutuksen kestävän kehittämisen 
tavoitteen saavuttamiseen;

Or. en
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Tarkistus 377
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) nuorisoalan eurooppalaisen 
yhteistyön uudistettujen puitteiden (2010–
2018) yleisten tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 378
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) nuorisoalan eurooppalaisen 
yhteistyön uudistettujen puitteiden (2010–
2018) yleisten tavoitteiden 
saavuttamiseen, mukaan lukien 
erityisesti:

Or. en

Tarkistus 379
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a c alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) luoda kaikille nuorille paremmat ja 
yhtäläiset mahdollisuudet opetukseen ja 
koulutukseen, jotta heillä olisi hyvät 
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edellytykset sijoittua työelämään;

Or. it

Tarkistus 380
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a d) urheilun eurooppalaisen 
ulottuvuuden kehittämisen tavoitteen 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 381
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a e) eurooppalaisten arvojen 
edistämiseen Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 382
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ohjelmalla edistetään eurooppalaisia 
arvoja, eurooppalaisen tietoisuuden 
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kehittämistä ja demokraattiseen 
toimintaan osallistumista Euroopassa 
sekä aktiivista kansalaistoimintaa ja 
solidaarisuutta, mukaan luettuna 
sukupolvien välinen solidaarisuus.

Or. de

Tarkistus 383
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 
30–34-vuotiaiden määrän lisääminen.

(b) korkea-asteen tutkinnon tai vastaavan 
tutkinnon suorittaneiden 30–34-vuotiaiden 
määrän lisääminen.

Or. de

Perustelu

Sanamuoto vastaa johdanto-osan 5 kappaleen muotoilua.

Tarkistus 384
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ohjelmassa on korostettava erityisesti 
sitä, että tarjotaan lapsille ja opiskelijoille, 
joilla on vakavia terveysongelmia, jotka 
ovat vammaisia ja jotka tulevat 
yhteiskunnallisesti heikommista 
lähtökohdista, esimerkiksi romanit1, 
tasavertainen pääsy osallistavaan ja 
laadukkaaseen koulutukseen sen kaikilla 
tasoilla.
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__________________
1 Kuten todetaan komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "EU:n puitekehys 
vuoteen 2020 ulottuville romanien 
kansallisille integrointistrategioille" 
(COM(2011)0173) ja Euroopan 
parlamentin 9. maaliskuuta 2011 
antamassa päätöslauselmassa 
romaniväestön osallistamista koskevasta 
EU:n strategiasta (hyväksytyt tekstit, 
P7_TA(2011)0092).

Or. en

Tarkistus 385
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ammatillisten peruskoulutusten 
houkuttelevuuden lisääminen;

Or. fr

Tarkistus 386
Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan avaintaitojen ja osaamisen 
tasoa ja etenkin niiden 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoihin 
ja yhteiskuntaan nähden ja lisätään 
nuorten osallistumista demokraattiseen 
toimintaan lisäämällä nuorten, oppijoiden, 

(a) Parannetaan avaintaitojen ja osaamisen 
tasoa etenkin työmarkkinoita ja 
yhteiskuntaa silmällä pitäen ja lisätään 
nuorten osallistumista demokraattiseen 
toimintaan lisäämällä nuorten 
mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja 
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henkilöstön ja nuorisotyöntekijöiden
mahdollisuuksia osallistua oppimiseen 
liittyvään liikkuvuuteen ja tehostamalla 
koulutuksen, nuorison ja työelämän välistä 
yhteistyötä;

tehostamalla koulutuksen, nuorison ja 
työelämän välistä yhteistyötä;

Or. it

Tarkistus 387
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan avaintaitojen ja osaamisen 
tasoa ja etenkin niiden 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoihin 
ja yhteiskuntaan nähden ja lisätään nuorten 
osallistumista demokraattiseen toimintaan 
lisäämällä nuorten, oppijoiden, henkilöstön 
ja nuorisotyöntekijöiden mahdollisuuksia 
osallistua oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen ja tehostamalla koulutuksen, 
nuorison ja työelämän välistä yhteistyötä;

(a) Parannetaan avaintaitojen ja osaamisen 
tasoa ja etenkin niiden 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoihin 
ja yhteiskuntaan nähden, lisätään 
henkilökohtaista kehitystä ja edistetään 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä 
sellaisten haavoittuvien ryhmien 
osallisuutta, jotka ovat vaarassa joutua 
koulutuksen kannalta epäedulliseen 
asemaan, ja lisätään nuorten osallistumista 
demokraattiseen toimintaan lisäämällä 
nuorten, oppijoiden, henkilöstön ja 
nuorisotyöntekijöiden mahdollisuuksia 
osallistua oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen ja tehostamalla koulutuksen, 
nuorison ja työelämän välistä yhteistyötä ja 
varmistetaan riittävät rahoitussäännökset, 
joiden avulla asianmukaiset toimijat ja 
sidosryhmät voivat kehittää tätä 
yhteistyötä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa pyritään sisällyttämään kohtaan "henkilökohtainen kehitys" sekä muut 
keskeiset arvot, jotka ovat olennaisen tärkeitä koulutustehtävän toteutumisessa. Lisäksi on
tärkeää laajentaa näkökulmaa nuorien lisäksi oppijoihin.
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Tarkistus 388
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan avaintaitojen ja osaamisen 
tasoa ja etenkin niiden 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoihin 
ja yhteiskuntaan nähden ja lisätään nuorten 
osallistumista demokraattiseen toimintaan 
lisäämällä nuorten, oppijoiden, henkilöstön 
ja nuorisotyöntekijöiden mahdollisuuksia 
osallistua oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen ja tehostamalla koulutuksen, 
nuorison ja työelämän välistä yhteistyötä;

(a) Parannetaan avaintaitojen ja osaamisen 
tasoa ja etenkin niiden 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoihin 
ja yhteiskuntaan nähden, lisätään 
henkilökohtaista kehitystä ja edistetään 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä 
sellaisten haavoittuvien ryhmien 
osallisuutta, jotka ovat vaarassa joutua 
koulutuksen kannalta epäedulliseen 
asemaan, ja lisätään elinikäisten 
oppijoiden ja nuorten osallistumista 
demokraattiseen toimintaan lisäämällä 
nuorten, elinikäisten oppijoiden, 
henkilöstön ja nuorisotyöntekijöiden 
mahdollisuuksia osallistua oppimiseen 
liittyvään liikkuvuuteen ja tehostamalla 
koulutuksen, nuorison ja työelämän välistä 
yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 389
Marco Scurria, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan avaintaitojen ja osaamisen 
tasoa ja etenkin niiden 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoihin 
ja yhteiskuntaan nähden ja lisätään nuorten 
osallistumista demokraattiseen toimintaan 
lisäämällä nuorten, oppijoiden, henkilöstön 
ja nuorisotyöntekijöiden mahdollisuuksia 
osallistua oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen ja tehostamalla koulutuksen, 

(a) Parannetaan avaintaitojen ja "kovan" 
ja "pehmeän" osaamisen tasoa ja etenkin 
niiden tarkoituksenmukaisuutta 
työmarkkinoihin ja yhteiskuntaan nähden 
ja lisätään nuorten osallistumista 
demokraattiseen toimintaan lisäämällä 
nuorten, oppijoiden, henkilöstön ja 
nuorisotyöntekijöiden mahdollisuuksia 
osallistua oppimiseen liittyvään 
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nuorison ja työelämän välistä yhteistyötä; liikkuvuuteen ja tehostamalla koulutuksen, 
nuorison ja työelämän välistä yhteistyötä;

Or. en

Perustelu

Tarkistettava 5 artiklan 1 kohdan a alakohta alkuperäinen sanamuoto on "parannetaan 
avaintaitojen ja osaamisen tasoa", millä viitataan työllistettävyyttä edistäviin laaja-alaisiin 
taitoihin. Tähän sanamuotoon ei englanninkielisestä tekstistä tehdyssä käännöksessä sisälly 
"pehmeitä" taitoja eli epävirallista koulutusta, joka koskee ihmissuhdetaitojen, inhimillisten, 
eettisten ja sosiaalisten taitojen kehitystä.

Tarkistus 390
Kinga Göncz, Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan avaintaitojen ja osaamisen 
tasoa ja etenkin niiden 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoihin 
ja yhteiskuntaan nähden ja lisätään nuorten 
osallistumista demokraattiseen toimintaan 
lisäämällä nuorten, oppijoiden, henkilöstön 
ja nuorisotyöntekijöiden mahdollisuuksia 
osallistua oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen ja tehostamalla koulutuksen, 
nuorison ja työelämän välistä yhteistyötä;

(a) Parannetaan avaintaitojen ja osaamisen 
tasoa ja etenkin niiden 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoihin 
ja yhteiskuntaan nähden ja lisätään nuorten 
osallistumista demokraattiseen toimintaan 
lisäämällä nuorten, oppijoiden, henkilöstön 
ja nuorisotyöntekijöiden mahdollisuuksia 
osallistua oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen ja tehostamalla koulutuksen, 
nuorison ja työelämän välistä yhteistyötä.
Tässä yhteydessä komission ja 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
myös sosiaalisesti heikoista lähtökohdista 
tulevat nuoret voivat hyötyä ohjelmasta;

Or. en

Tarkistus 391
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta – 1 luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– osallistujat (prosentteina), jotka ovat 
kohentaneet avaintaitoja ja/tai 
työllistettävyyteen liittyviä taitoja;

– osallistujat (prosentteina), jotka ovat 
saavuttamiensa avaintaitojen ja 
osaamisen ansiosta löytäneet työtä 
viimeistään kolme vuotta opintojen 
päättymisen jälkeen;

Or. it

Perustelu

Varojen osoittaminen ohjelmalle olisi nähtävä investointina inhimilliseen pääomaan. Sen 
mukaisesti ohjelman todellista tehokkuutta on mitattava myös siitä näkökulmasta, että sen on 
lisättävä yksittäisten osallistujien mahdollisuuksia osallistua työelämään ja kohdata siihen 
liittyviä haasteita, jotta voidaan sitten tehdä mahdollisia korjauksia ja parannuksia silloin, 
kun ohjemassa havaitaan puutteita tai heikkouksia. Tarkistuksella ehdotetaan siis sellaisen 
tavoitteeseen liittyvän indikaattorin käyttöönottoa, jonka avulla voidaan arvioida tehokkaasti 
ohjelman vaikutuksia työllisyyteen.

Tarkistus 392
Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Nora Berra, Pablo Zalba 
Bidegain

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta – 1 luetelmakohta – 1 a alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– nuoret (prosentteina), jotka ovat asuneet 
ulkomailla;

Or. en

Tarkistus 393
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään laadun kehittämistä, (b) Edistetään laadun kehittämistä, 
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innovointiin liittyvää huippuosaamista ja 
kansainvälistymistä oppilaitoksissa ja
nuorisotyössä etenkin lisäämällä 
kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen 
järjestäjien tai nuorisojärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien välillä;

innovointiin liittyvää huippuosaamista, 
sosiaalista osallisuutta, pääsyä 
yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen sekä kansainvälistymistä 
yleissivistävissä ja ammatillisissa
oppilaitoksissa, myös nuorisotyössä,
etenkin lisäämällä kansainvälistä 
yhteistyötä koulutuksen järjestäjien tai 
nuorisojärjestöjen ja muiden sidosryhmien 
välillä;

Or. en

Tarkistus 394
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään laadun kehittämistä, 
innovointiin liittyvää huippuosaamista ja 
kansainvälistymistä oppilaitoksissa ja 
nuorisotyössä etenkin lisäämällä 
kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen 
järjestäjien tai nuorisojärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien välillä;

(b) Edistetään laadun kehittämistä, 
innovointiin liittyvää huippuosaamista, 
sosiaalista osallisuutta, pääsyä 
yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen sekä kansainvälistymistä 
yleissivistävissä ja ammatillisissa
oppilaitoksissa ja nuorisotyössä etenkin 
lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä 
koulutuksen järjestäjien tai 
nuorisojärjestöjen ja muiden sidosryhmien 
välillä;

Or. en

Tarkistus 395
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään laadun kehittämistä, (b) Edistetään laadun kehittämistä, 
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innovointiin liittyvää huippuosaamista ja
kansainvälistymistä oppilaitoksissa ja 
nuorisotyössä etenkin lisäämällä 
kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen 
järjestäjien tai nuorisojärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien välillä;

innovointiin liittyvää huippuosaamista,
sosiaalista osallisuutta, pääsyä 
koulutukseen ja kansainvälistymistä 
oppilaitoksissa ja nuorisotyössä etenkin 
lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä 
koulutuksen järjestäjien tai 
nuorisojärjestöjen ja muiden sidosryhmien 
välillä;

Or. en

Tarkistus 396
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään laadun kehittämistä, 
innovointiin liittyvää huippuosaamista ja 
kansainvälistymistä oppilaitoksissa ja 
nuorisotyössä etenkin lisäämällä 
kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen 
järjestäjien tai nuorisojärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien välillä;

(b) Edistetään laadun kehittämistä, 
innovointiin liittyvää huippuosaamista ja 
kansainvälistymistä oppilaitoksissa ja 
nuorisotyössä etenkin lisäämällä 
kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen 
järjestäjien tai nuorisojärjestöjen, 
ammatillisen koulutuksen toimijoiden ja 
muiden sidosryhmien –
palkansaajajärjestöjen, 
opettajajärjestöjen, 
vanhempainyhdistysten ja 
opiskelijajärjestöjen – välillä;

Or. fr

Tarkistus 397
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään laadun kehittämistä, 
innovointiin liittyvää huippuosaamista ja 

(b) Edistetään laadun kehittämistä, 
innovointiin liittyvää huippuosaamista, 
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kansainvälistymistä oppilaitoksissa ja 
nuorisotyössä etenkin lisäämällä 
kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen 
järjestäjien tai nuorisojärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien välillä;

huippuosaamista ja kansainvälistymistä 
yleissivistävissä ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja nuorisotyössä etenkin 
lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä 
koulutuksen järjestäjien, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, 
kansalaisfoorumien tai nuorisojärjestöjen 
ja muiden sidosryhmien välillä;

Or. fr

Tarkistus 398
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) Edistetään elinikäisen oppimisen 
eurooppalaisen alueen syntymistä, 
annetaan sysäys kansallisen tason 
poliittisille uudistuksille, tuetaan 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
epävirallinen oppiminen mukaan luettuna
sekä tuetaan nuorisoalan eurooppalaista 
yhteistyötä etenkin tehostamalla poliittista 
yhteistyötä, hyödyntämällä paremmin 
tutkintojen tunnustamista ja avoimuutta 
edistäviä välineitä ja levittämällä hyviä 
käytänteitä;

(c) Edistetään virallisen, epävirallisen ja 
arkioppimisen tunnustamista varhaisesta 
iästä alkaen ja elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta, sekä tuetaan koulutus- ja
nuorisoalan eurooppalaista yhteistyötä 
etenkin tehostamalla poliittista yhteistyötä,
hyödyntämällä paremmin tutkintojen 
tunnustamista ja avoimuutta edistäviä 
välineitä ja levittämällä hyviä käytänteitä;

Or. fr

Tarkistus 399
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) Edistetään elinikäisen oppimisen 
eurooppalaisen alueen syntymistä, 

(c) Edistetään elinikäisen oppimisen 
eurooppalaisen alueen syntymistä, 
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annetaan sysäys kansallisen tason 
poliittisille uudistuksille, tuetaan 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
epävirallinen oppiminen mukaan luettuna 
sekä tuetaan nuorisoalan eurooppalaista 
yhteistyötä etenkin tehostamalla poliittista 
yhteistyötä, hyödyntämällä paremmin
tutkintojen tunnustamista ja avoimuutta 
edistäviä välineitä ja levittämällä hyviä 
käytänteitä;

annetaan sysäys kansallisen tason 
poliittisille uudistuksille, tuetaan 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
epävirallinen koulutus mukaan luettuna 
sekä tuetaan nuorisoalan eurooppalaista 
yhteistyötä etenkin tehostamalla poliittista 
yhteistyötä, hyödyntämällä paremmin 
tutkintojen tunnustamista ja avoimuutta 
edistäviä välineitä ja levittämällä hyviä 
käytänteitä;

Or. en

Tarkistus 400
Francisco José Millán Mon

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) Edistetään elinikäisen oppimisen 
eurooppalaisen alueen syntymistä, 
annetaan sysäys kansallisen tason 
poliittisille uudistuksille, tuetaan 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
epävirallinen oppiminen mukaan luettuna 
sekä tuetaan nuorisoalan eurooppalaista 
yhteistyötä etenkin tehostamalla poliittista 
yhteistyötä, hyödyntämällä paremmin 
tutkintojen tunnustamista ja avoimuutta 
edistäviä välineitä ja levittämällä hyviä 
käytänteitä.

(c) Edistetään elinikäisen oppimisen 
eurooppalaisen alueen syntymistä, 
annetaan sysäys kansallisen tason 
poliittisille uudistuksille, tuetaan 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
epävirallinen oppiminen mukaan luettuna 
sekä tuetaan nuorisoalan eurooppalaista 
yhteistyötä etenkin tehostamalla poliittista 
yhteistyötä, hyödyntämällä paremmin 
tutkintojen tunnustamista ja avoimuutta 
edistäviä välineitä ja levittämällä hyviä 
käytänteitä sekä sisällyttämällä lukio-
opetukseen tai vastaavan tasoiseen 
opetukseen Euroopan unionin ja sen 
toimielinten historialliseen taustaan, 
tavoitteisiin ja toimintaan keskittyvä 
oppiaine.

Or. es

Tarkistus 401
Marietje Schaake
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) Edistetään elinikäisen oppimisen 
eurooppalaisen alueen syntymistä, 
annetaan sysäys kansallisen tason 
poliittisille uudistuksille, tuetaan 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
epävirallinen oppiminen mukaan luettuna 
sekä tuetaan nuorisoalan eurooppalaista 
yhteistyötä etenkin tehostamalla poliittista 
yhteistyötä, hyödyntämällä paremmin 
tutkintojen tunnustamista ja avoimuutta 
edistäviä välineitä ja levittämällä hyviä 
käytänteitä;

(c) Edistetään elinikäisen oppimisen 
eurooppalaisen alueen syntymistä, 
annetaan sysäys kansallisen tason 
poliittisille uudistuksille, tuetaan 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
epävirallinen oppiminen mukaan luettuna 
sekä tuetaan nuorisoalan eurooppalaista 
yhteistyötä etenkin tehostamalla poliittista 
yhteistyötä, hyödyntämällä paremmin 
tutkintojen tunnustamista ja avoimuutta 
edistäviä välineitä ja levittämällä hyviä 
käytänteitä, mukaan luettuina toimet, 
joilla pyritään vähentämään hallinnollisia 
rasitteita;

Or. en

Tarkistus 402
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) Edistetään elinikäisen oppimisen 
eurooppalaisen alueen syntymistä, 
annetaan sysäys kansallisen tason
poliittisille uudistuksille, tuetaan 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
epävirallinen oppiminen mukaan luettuna 
sekä tuetaan nuorisoalan eurooppalaista 
yhteistyötä etenkin tehostamalla poliittista 
yhteistyötä, hyödyntämällä paremmin 
tutkintojen tunnustamista ja avoimuutta 
edistäviä välineitä ja levittämällä hyviä 
käytänteitä;

(c) Edistetään elinikäisen oppimisen 
eurooppalaisen alueen syntymistä, 
annetaan sysäys kansallisen ja 
paikallistason poliittisille uudistuksille, 
tuetaan koulutusjärjestelmien 
nykyaikaistamista epävirallinen oppiminen 
mukaan luettuna sekä tuetaan nuorisoalan 
eurooppalaista yhteistyötä etenkin 
tehostamalla poliittista yhteistyötä, 
hyödyntämällä paremmin tutkintojen 
tunnustamista ja avoimuutta edistäviä 
välineitä ja levittämällä hyviä käytänteitä;

Or. en
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Tarkistus 403
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin edistämällä unionin ja 
kolmansien maiden oppilaitosten 
yhteistyötä ammatillisessa koulutuksessa 
ja korkea-asteen koulutuksessa.

Or. en

Tarkistus 404
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin edistämällä unionin 
ja kolmansien maiden oppilaitosten 
yhteistyötä ammatillisessa koulutuksessa 
ja korkea-asteen koulutuksessa, lisäämällä 
unionin korkeakoulujen vetovoimaa ja 
tukemalla unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.
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Or. en

Tarkistus 405
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen ja 
ammattikoulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen ja ammatillisten 
oppilaitosten vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

Or. de

Tarkistus 406
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen ja 
ammatillisessa koulutuksessa lisäämällä 
unionin oppilaitosten vetovoimaa ja 
tukemalla unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 



AM\914151FI.doc 93/157 PE496.579v01-00

FI

yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen ja ammatillisten 
oppilaitosten välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

Or. en

Tarkistus 407
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen ja 
ammatillisessa koulutuksessa lisäämällä 
unionin oppilaitosten vetovoimaa ja 
tukemalla unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen ja ammatillisten 
oppilaitosten välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

Or. en

Tarkistus 408
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
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ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja toisaalta EU:hun 
assosioituneiden merentakaisten maiden 
ja alueiden sekä toisaalta kolmansien 
maiden korkeakoulujen välillä ja 
kohdennettua valmiuksien kehittämistä 
kolmansissa maissa.

Or. fr

Perustelu

Äskettäisessä päätöksessä merentakaisesta assosiaatiosta ennakoidaan merentakaisten 
alueiden ja maiden osallistumista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskeviin 
ohjelmiin. Uudessa päätösehdotuksessa muistutetaan myös, siitä, että merentakaiset alueet ja 
maat voivat osallistua kaikkiin Euroopan unionin horisontaalisiin ohjelmiin. Sen vuoksi 
tekstissä olisi täsmennettävä merentakaisten alueiden ja maiden osallistuminen Yhteinen 
Erasmus -ohjelmaan.

Tarkistus 409
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa ja tutkimuksessa (Marie 
Curie-Skłodowska -toimien lisäksi)
lisäämällä unionin korkeakoulujen 
vetovoimaa ja tukemalla unionin ulkoista 
toimintaa kehitysyhteistyötavoitteet 
mukaan luettuina, edistämällä liikkuvuutta 
ja yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.
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Or. fr

Tarkistus 410
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa ja tutkimuksessa, Marie 
Curie-Skłodowska -toimien lisäksi,
lisäämällä unionin korkeakoulujen 
vetovoimaa ja tukemalla unionin ulkoista 
toimintaa kehitysyhteistyötavoitteet 
mukaan luettuina, edistämällä liikkuvuutta 
ja yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

Or. fr

Tarkistus 411
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa ja tutkimuksessa (Marie 
Curie-Skłodowska -toimien lisäksi)
lisäämällä unionin korkeakoulujen 
vetovoimaa ja tukemalla unionin ulkoista 
toimintaa kehitysyhteistyötavoitteet 
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yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

mukaan luettuina, edistämällä liikkuvuutta 
ja yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

Or. fr

Tarkistus 412
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla 
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa ja tutkimuksessa (Marie 
Curie-Skłodowska -toimien lisäksi)
lisäämällä unionin korkeakoulujen 
vetovoimaa ja tukemalla unionin ulkoista 
toimintaa kehitysyhteistyötavoitteet 
mukaan luettuina, edistämällä liikkuvuutta 
ja yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

Or. fr

Tarkistus 413
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Ohjelmassa tuetaan sen 
yleistavoitteen mukaisesti yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen alalla 
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järjestöjä, jotka pyrkivät edistämään 
ikääntyneiden rajat ylittävää vaihtoa, 
tukemaan heidän osallistumistaan 
aktiiviseen kansalaisyhteiskuntaan ja 
toteuttamaan yhteistyössä alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kansallisten 
viranomaisten kanssa 
sukupolviystävällisen Eurooppa 2020:n 
ajattelumallia sukupolviystävällisissä 
kaupungeissa ja kunnissa.
Ohjelmalla on tarkoitus tasoittaa tietä 
sille, että alue- ja paikallistaso saadaan 
paremmin mukaan aktiivista ja tervettä 
ikääntymistä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden konkreettiseen 
ja kansalaisläheiseen toteuttamiseen, jotta 
osana Eurooppa 2020 -strategiaa voidaan 
kehittää käytäntöön painottuen 
sukupolviystävällisen Euroopan 
ajattelumallia.

Or. de

Tarkistus 414
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(e) Parannetaan kielten opetusta ja 
oppimista ja edistetään kielellistä 
monimuotoisuutta;

(e) Parannetaan kielten opetusta ja 
oppimista, rinnakkaiset viralliset kielet, 
alueelliset kielet ja vähemmistökielet 
mukaan luettuina, kielellisen 
monimuotoisuuden edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 415
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – e alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(e) Parannetaan kielten opetusta ja 
oppimista ja edistetään kielellistä 
monimuotoisuutta;

(e) Parannetaan kielten opetusta ja 
oppimista ja edistetään kielellistä 
monimuotoisuutta, mukaan luettuina 
alueelliset kielet, vähemmistökielet ja 
siirtolaiskielet;

Or. en

Tarkistus 416
Zoltán Bagó, László Tőkés

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(e) Parannetaan kielten opetusta ja 
oppimista ja edistetään kielellistä 
monimuotoisuutta;

(e) Parannetaan kielten, myös perinteisten 
vähemmistökielten ja viittomakielten,
opetusta ja oppimista ja edistetään 
kielellistä monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 417
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(f) Edistetään huippuosaamista Euroopan 
yhdentymistä käsittelevässä opetus- ja 
tutkimustoiminnassa 10 artiklassa 
tarkoitettujen maailmanlaajuisten Jean 
Monnet -toimintojen kautta.

(f) Edistetään huippuosaamista unionin 
opetus- ja tutkimustoiminnassa.

Or. en
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Tarkistus 418
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – f alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: Jean 
Monnet -toimintojen kautta koulutusta 
saavien opiskelijoiden lukumäärä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 419
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Edistetään koulutuksen, nuorison ja 
urheilun aloilla toimivien eri sektoreiden 
yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään eri sektoreiden yhteistyömahdollisuuksia (esim. sekä 
virallista että epävirallista koulutusta koskevissa hankkeissa) ja ohjaamaan komissiota 
varmistamaan, että nämä mahdollisuudet sisältyvät koko ohjelmaan.

Tarkistus 420
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Edistetään osallistumista 
ruohonjuuritason urheilutoimintaan 
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tukemalla urheilutoimintaa tarjoavia 
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
ja ei-kaupallisia urheilutapahtumia 
järjestäviä organisaatioita.

Or. es

Tarkistus 421
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – otsikko ja johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Sektorit ja brändinimet

Koulutusalan osalta ohjelmalla tuetaan 
sekä alakohtaisia että horisontaalisia 
toimintoja seuraavilla yksittäisiin 
brändinimiin liittyvillä sektoreilla:

Or. en

Tarkistus 422
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Sektorit ja brändinimet

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa lisätään Erasmus Mundus kansainvälisen yhteistyön merkityksen vuoksi 
korkea-asteen koulutuksessa.
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Tarkistus 423
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Koulutusalan osalta ohjelma jaetaan 
seuraaviin yksittäisiin brändinimiin 
liittyviin sektoreihin:

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa lisätään Erasmus Mundus kansainvälisen yhteistyön merkityksen vuoksi 
korkea-asteen koulutuksessa.

Tarkistus 424
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) "Erasmus Mundus" kansainvälisen 
yhteistyön osalta korkea-asteen 
koulutuksessa,

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa lisätään Erasmus Mundus kansainvälisen yhteistyön merkityksen vuoksi 
korkea-asteen koulutuksessa.

Tarkistus 425
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – otsikko (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Koulutusalan erityistavoitteet

Or. en

Tarkistus 426
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Koulutusalan osalta ohjelmaan 
sisällytetään seuraavat yksittäisiin 
brändinimiin liittyvät sektorit:

Or. en

Tarkistus 427
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) "Comenius" kouluopetuksen osalta,

Or. en

Tarkistus 428
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) "Erasmus" korkea-asteen 
koulutuksen osalta,

Or. en

Tarkistus 429
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) "Leonardo da Vinci" ammatillisen 
koulutuksen osalta,

Or. en

Tarkistus 430
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) "Grundtvig" aikuiskoulutuksen 
osalta,

Or. en

Tarkistus 431
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 a kohta – johdantokappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Koulutusalalla 4 ja 5 artiklassa 
säädetyt ohjelman tavoitteet ovat 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 432
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) Comenius-ohjelman (kouluopetus) 
osalta pyritään parantamaan 
kouluopetuksen laatua, erityisesti 
motivoimaan oppilaita oppimaan ja 
hankkimaan oppimistaitoja, parantamaan 
pedagogisia menetelmiä ja koulujen 
hallintoa lisäämällä opetushenkilöstön 
oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, 
parantamalla koulujen välisiä 
kumppanuuksia ja tukemalla yhteistyötä 
ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

Or. en

Tarkistus 433
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 a kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Erasmus-ohjelman (korkea-asteen 
koulutus) osalta pyritään vahvistamaan 
eurooppalaista korkeakoulutusaluetta, 
erityisesti vahvistamaan korkea-asteen 
koulutuksen osuutta innovoinnissa ja 
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kehittämään yhteistyötä kolmansien 
maiden oppilaitosten kanssa lisäämällä 
opiskelijoiden ja henkilöstön oppimiseen 
liittyvää liikkuvuutta osallistujamaiden
välillä ja kolmansiin maihin sekä 
kolmansista maista ja kehittämällä 
korkeakoulujen ja yritysten välistä 
yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 434
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 a kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) Leonardo da Vinci -ohjelman 
(ammatillinen koulutus) osalta pyritään 
tukemaan nuorten työllistettävyyttä ja 
vahvistamaan ammatillisen koulutuksen 
osuutta innovoinnissa lisäämällä 
opiskelijoiden ja henkilöstön oppimiseen 
liittyvää liikkuvuutta, vahvistamalla 
yhteistyötä kolmansien maiden 
oppilaitosten kanssa, parantamalla 
yhteistyötä koulutusmahdollisuuksia 
tarjoavien organisaatioiden, yritysten, 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
asianmukaisten toimijoiden välillä sekä 
parantamalla ammatillisen koulutuksen 
tutkinto- ja pätevyysvaatimusten 
avoimuutta, vertailtavuutta ja 
tunnustamista;

Or. en

Tarkistus 435
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 a kohta – a c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a c) Grundtvig-ohjelman 
(aikuiskoulutus) osalta pyritään 
parantamaan pedagogisia menetelmiä ja 
aikuiskoulutusorganisaatioiden hallintoa, 
erityisesti edistämään joustavia
oppimisväyliä ja aktiivista ikääntymistä 
lisäämällä aikuiskoulutuksen henkilöstön 
oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, 
parantamalla yhteistyötä 
aikuiskoulutuksen alalla toimivien 
organisaatioiden välillä keskittyen 
erityisesti heikommassa asemassa olevien 
ryhmien, kuten vammaisten, 
koulunkäynnin keskeyttäneiden, matalasti 
koulutettujen aikuisten ja vanhempien 
henkilöiden, oppimistarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 436
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Koulutusalan erityistavoitteet

Or. en

Tarkistus 437
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – johdantokappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 4 ja 5 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden lisäksi ohjelmalla 
on seuraavat erityistavoitteet koulutuksen 
alalla:

Or. en

Tarkistus 438
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Comenius-ohjelman (kouluopetus) 
osalta pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 439
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) tasapuolisuuden, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen 
kansalaisuuden edistäminen oppilaiden 
keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 440
Katarína Neveďalová



PE496.579v01-00 108/157 AM\914151FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) koulujen, oppilasjärjestöjen ja 
opettajayhdistysten välisen yhteistyön 
parantaminen ja lisääminen;

Or. en

Tarkistus 441
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Erasmus-ohjelman (korkea-asteen 
koulutus) osalta pyritään seuraaviin 
tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 442
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) heikommista lähtökohdista tulevien 
opiskelijoiden ulkomaisten oppimiseen 
liittyvien liikkuvuusmahdollisuuksien 
parantaminen ja säännöllinen seuranta;

Or. en

Tarkistus 443
Katarína Neveďalová
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Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 a kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) korkeakoulujen, yritysten ja 
paikallisyhteisöjen välisen yhteistyön 
parantaminen ja lisääminen.

Or. en

Tarkistus 444
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 b kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Leonardo da Vinci -ohjelman 
(ammatillinen koulutus) osalta pyritään 
seuraaviin tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 445
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 b kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) laadukkaitten harjoittelu- ja 
oppisopimusjaksojen edistäminen.

Or. en

Tarkistus 446
Chrysoula Paliadeli
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Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Koulutusalan erityistavoitteet

Or. en

Tarkistus 447
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 4 ja 5 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden lisäksi ohjelmalla 
on seuraavat erityistavoitteet koulutuksen 
alalla:

Or. en

Tarkistus 448
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Erasmus-ohjelman (korkea-asteen 
koulutus) osalta pyritään seuraaviin 
tavoitteisiin: 

Or. en

Tarkistus 449
Chrysoula Paliadeli
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Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 
välisen yhteistyön parantaminen ja 
lisääminen;

Or. en

Tarkistus 450
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Grundtvig-ohjelman (aikuiskoulutus) 
osalta pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 451
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) korkeakoulujen kannustaminen 
sisällyttämään ohjelmiinsa vanhemmille 
henkilöille tarkoitettuja opetusohjelmia;

Or. en

Tarkistus 452
Marco Scurria
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Ehdotus asetukseksi
5 b artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Koulutusalan erityistavoitteet

Or. en

Tarkistus 453
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 b artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 4 ja 5 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden lisäksi ohjelmalla 
on seuraavat erityistavoitteet koulutuksen 
alalla:

Or. en

Tarkistus 454
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 b artikla – 1 kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Erasmus Mundus -ohjelman 
(kansainvälinen yhteistyö korkea-asteen 
koulutuksessa) osalta pyritään seuraaviin 
tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 455
Marco Scurria
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Ehdotus asetukseksi
5 b artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) huippuosaamisen ja laadun 
vahvistaminen eurooppalaisella 
korkeakoulutusalueella sekä sen 
vetovoiman lisääminen 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 456
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 b artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) yhteistutkinto-ohjelmien laadun 
parantaminen osallistujamaiden 
korkeakouluissa sekä kolmansien maiden 
korkeakouluissa;

Or. en

Tarkistus 457
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 b artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) opiskelijoiden ja henkilöstön 
liikkuvuuden parantaminen ja lisääminen 
kolmansiin maihin ja kolmansista maista;

Or. en
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Tarkistus 458
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 b artikla – 1 alakohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) eurooppalaisella 
korkeakoulutusalueella myönnettyjen 
korkea-asteen yhteistutkintojen 
avoimuuden ja tunnustamisen 
parantaminen.

Or. en

Tarkistus 459
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Koulutusalan erityistavoitteet

Or. en

Tarkistus 460
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 4 ja 5 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden lisäksi ohjelmalla 
on seuraavat erityistavoitteet koulutuksen 
alalla:

Or. en
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Tarkistus 461
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Leonardo da Vinci -ohjelman 
(ammatillinen koulutus) osalta pyritään 
seuraaviin tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 462
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoiden liikkuvuuden 
parantaminen ja lisääminen, mukaan 
luettuina uransa alkuvaiheessa olevat 
nuoret työttömät työnhakijat ja 
henkilöstö;

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tekemään tarkistukseen 87: Uransa alkuvaiheessa olevat nuoret työttömät 
työnhakijat, jotka kursseja käytyään mukautuvat työmarkkinoiden tarpeisiin, kuuluvat myös 
Leonardo da Vinci -ohjelman soveltamisalaan tämän tarkistuksen myötä.

Tarkistus 463
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – otsikko (uusi)



PE496.579v01-00 116/157 AM\914151FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Koulutusalan erityistavoitteet

Or. en

Tarkistus 464
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 4 ja 5 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden lisäksi ohjelmalla 
on seuraavat erityistavoitteet koulutuksen 
alalla:

Or. en

Tarkistus 465
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. "Aikuiskoulutuksen" alaohjelmalla on 
seuraavat erityistavoitteet aikuisoppimisen 
alalla:

Or. en

Tarkistus 466
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan aikuisoppijoiden, myös 
seniorien, eurooppalaista osallistumista 
erityisesti jäsenvaltioiden välisillä 
liikkuvuushankkeilla;

Or. en

Tarkistus 467
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) edistetään aikuisten, etenkin vähän 
koulutettujen ja matalasti koulutettujen 
aikuisten, jatkuvaa tiedonhankintaa ja 
koulutukseen osallistumista kehittämällä 
elinikäisen oppimisen kulttuuria;

Or. en

Tarkistus 468
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) edistetään työn, elämän ja oppimisen 
välistä tasapainoa;

Or. en

Tarkistus 469
Martin Kastler
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Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) edistetään tehokkaiden elinikäisen 
ohjauksen järjestelmien kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 470
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a d) edistetään epävirallisen oppimisen ja 
arkioppimisen validointia;

Or. en

Tarkistus 471
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a e) edistetään aktiivista, itsenäistä ja 
terveellistä ikääntymistä;

Or. en

Tarkistus 472
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a f alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a f) etsitään innovatiivisia ratkaisuja ja 
alaohjelmia, joilla edistetään kaikkialla 
Euroopassa aktiivisen ikääntymisen ja 
yhteisvastuullisuuden kulttuuria sekä 
sukupolvien välistä ja rajat ylittävää 
vuoropuhelua.

Or. en

Tarkistus 473
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Koulutusalan erityistavoitteet

Or. en

Tarkistus 474
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 4 ja 5 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden lisäksi ohjelmalla 
on seuraavat erityistavoitteet koulutuksen 
alalla:

Or. en

Tarkistus 475
Heinz K. Becker
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Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Grundtvig-ohjelman (aikuiskoulutus) 
osalta pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 476
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) aikuisten lukutaidon parantaminen, 
mukaan lukien digitaalinen lukutaito ja 
aikuisten laskutaito;

Or. en

Tarkistus 477
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) aktiivisen ikääntymisen edistäminen 
ja vanhempien henkilöiden 
oppimismahdollisuuksien parantaminen;

Or. en

Tarkistus 478
Heinz K. Becker
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Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) vanhempien henkilöiden 
opastaminen aktiivisesta työelämästä 
eläkkeelle ja sen varmistaminen, että 
kaikki aktiivisen ikääntymisen tuomat 
edut ulottuvat arkioppimisen kautta yli 
eläkeiän;

Or. en

Tarkistus 479
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) heikommassa asemassa olevien 
ryhmien oppimistarpeiden käsitteleminen, 
mukaan lukien vammaiset henkilöt, 
koulunkäyntinsä keskeyttäneet, matalasti 
koulutetut aikuiset ja vanhemmat 
henkilöt;

Or. en

Tarkistus 480
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a d) aikuiskouluttajien liikkuvuuden 
parantaminen ja lisääminen;

Or. en
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Tarkistus 481
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a e) aikuiskoulutukseen osallistuvien 
organisaatioiden välisen yhteistyön 
laadun parantaminen ja sen määrän 
lisääminen kaikkialla Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 482
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a f) joustavien oppimisväylien 
edistäminen, mukaan lukien 
korkeakoulutukseen pääsyn 
helpottaminen niille, jotka eivät täytä 
tavanomaisia pääsyvaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 483
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a g) pedagogisten menetelmien ja 
aikuiskoulutusorganisaatioiden hallinnon 
kehittäminen.
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Or. en

Tarkistus 484
Zoltán Bagó, László Tőkés

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Koulutusalan erityistavoitteet

Or. en

Tarkistus 485
Zoltán Bagó, László Tőkés

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Grundtvig-ohjelman (aikuiskoulutus) 
osalta pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 486
Zoltán Bagó, László Tőkés

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) heikommassa asemassa olevien 
ryhmien oppimistarpeiden käsitteleminen, 
mukaan luettuina perinteiset kansalliset 
ja etniset vähemmistöt, vammaiset, 
koulunkäyntinsä keskeyttäneet, matalasti 
koulutetut aikuiset ja vanhemmat 
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henkilöt.

Or. en

Tarkistus 487
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Koulutusalan erityistavoitteet

Or. en

Tarkistus 488
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 4 ja 5 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden lisäksi ohjelmalla 
on seuraavat erityistavoitteet koulutuksen 
alalla:

Or. en

Tarkistus 489
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Comenius-ohjelman (kouluopetus) 
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osalta pyritään seuraaviin tavoitteisiin: 

Or. en

Tarkistus 490
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) Lisätään ja tehostetaan koulujen 
välisiä kumppanuuksia, mihin sisältyy 
myös unionin koulujen ja kolmansien 
maiden koulujen kumppanuuksien avulla 
kehitetty yhteistyö.

Or. cs

Tarkistus 491
Juan Fernando López Aguilar

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus,

(a) oppimiseen liittyvä kaikkien 
henkilöiden liikkuvuus samoin 
edellytyksin ja kotipaikasta riippumatta.

Or. es

Perustelu

Los estudiantes residentes en las RUP ven dificultadas sus posibilidades de movilidad debido 
a la distancia que los separa del continente. Por ello, y en base al artículo 349 TFUE, sería 
necesario establecer medidas de fomento de la movilidad, para que estas acciones sean 
accesibles en igualdad de condiciones para todos los jóvenes independientemente del lugar 
en el que habiten. Esta medida concreta así las recomendaciones del Informe Solbes sobre 
Las Regiones Ultraperiféricas Europeas en el Mercado Único: La proyección de la UE en el 
mundo, presentado al Comisario Barnier el 12 de octubre de 2011, según el cual es 
fundamental "completar la financiación del programa Erasmus de tal modo que se asuman 
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los costes adicionales que conlleva el desplazamiento de los estudiantes entre su RUP de 
origen y la capital de su Estado miembro y, para los estudiantes de los otros Estados 
miembros, entre la capital del Estado miembro concernido y la RUP".

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 492
Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävä yhteistyö

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 493
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Edellä 6 artiklan 1 kohdassa määritellyt 
toimet kattavat joko monialaiset hankkeet, 
jotka saattavat eri koulutussektorien 
toimijat yhteen, tai alakohtaisesti 
suuntautuneet hankkeet, jotka koskevat 
yhtä yksittäisiin brändinimiin liittyvää 
sektoria.

Or. en

Tarkistus 494
Marco Scurria
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Erasmus-ohjelman (korkea-asteen 
koulutus) osalta oppimiseen liittyvällä 
henkilöiden liikkuvuudella 
osallistujamaiden välillä tuetaan 
seuraavia:

Or. en

Tarkistus 495
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) korkeakouluopiskelijoiden 
liikkuvuutta, joka voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
avustajapaikkoja tai harjoitteluja 
ulkomailla. Tähän voi sisältyä myös muita 
liikkuvuuteen liittyviä toimintoja, kuten 
intensiivikurssit ("kesäkoulut") tai 
yksittäisten opiskelijoiden vapaaehtoista 
tiedon levittämistä kouluissa ("Europe 
Meets School"). Liikkuvuutta maisterin 
tutkintoon johtavien opintojen aikana 
tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä;

Or. en

Tarkistus 496
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta – a b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a b) opiskelijoiden ja henkilöstön 
liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista, mukaan luettuna 
liikkuvuus, joka järjestetään 
korkealaatuisten yhteistutkintojen, 
kaksoistutkintojen tai usean tutkinnon 
yhdistelmien pohjalta taikka yhteisten 
ehdotuspyyntöjen pohjalta (Erasmus 
Mundus).

Or. en

Tarkistus 497
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa,
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

(a) Korkea-asteen koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden liikkuvuus, joka on
opintojen suorittamista 
kumppanilaitoksessa tai harjoittelun 
suorittamista ulkomailla 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Liikkuvuutta maisterin tutkintoon johtavien 
opintojen aikana tuetaan 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

Or. en

Tarkistus 498
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

(a) Korkea-asteen koulutuksessa olevien, 
myös maisterin tai tohtorin tutkintoa 
suorittavien opiskelijoiden liikkuvuus, 
joka voi olla opintojen suorittamista 
kumppanilaitoksessa, assistenttina 
toimimista tai harjoittelun suorittamista 
ulkomailla. Myös apurahat täytyy ulottaa 
koskemaan opiskelijoita, jotka haluavat 
suorittaa maisterintutkinnon toisessa 
ohjelmaan osallistuvassa maassa.

Or. fr

Tarkistus 499
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan.
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Or. en

Tarkistus 500
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan.

Or. fr

Perustelu

Lainantakausjärjestelmän käyttöönotto ei ole oikea vastaus liikkuvuuden tarpeisiin. Siinä 
piilee vakava riski, että tulevaisuuden eurooppalaiset aktiiviset nuoret ajautuvat 
velkaantumiseen, mikä on vahingollista etenkin kriisin aikana. Riski on vielä suurempi 
heikommassa asemassa oleville, jotka näin ollen joutuvat jättämään käyttämättä 
mahdollisuudet liikkuvuuteen. Olisi tarkoituksenmukaisempaa käyttää tämän mekanismin 
varat liikkuvuutta tukevien apurahojen rahoittamiseen.

Tarkistus 501
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

(a) Korkea-asteen koulutuksessa, 
tohtorintutkintoa suorittavat mukaan 
luettuna, ja ammatillisessa koulutuksessa 
olevien opiskelijoiden sekä työnhakijoiden 
ja epäviralliseen oppimistoimintaan 
osallistuvien nuorten kansainvälinen 
liikkuvuus 18 artiklassa tarkoitettujen 
osallistujamaiden välillä. Tällainen 
liikkuvuus voi olla opintojen suorittamista 
kumppanilaitoksessa, harjoittelun 
suorittamista ulkomailla tai osallistumista 
nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan etenkin kokeilumielessä
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta 
opintolainojen takausjärjestelmästä.
Lainantakausjärjestelmän ei millään 
tavalla ole tarkoitus korvata 
apurahajärjestelmää.

Or. fr

Tarkistus 502
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden, koulutukseen osallistuvien 
työnhakijoiden sekä epäviralliseen
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
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aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

Or. fr

Tarkistus 503
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten, 
nuorten amatööriurheilijoiden ja 
valmentajien kansainvälinen liikkuvuus 
18 artiklassa tarkoitettujen 
osallistujamaiden välillä. Tällainen 
liikkuvuus voi olla opintojen suorittamista 
kumppanilaitoksessa, harjoittelun 
suorittamista ulkomailla tai osallistumista 
nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

Or. es

Tarkistus 504
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja (a) Korkea-asteen koulutuksessa 
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ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

(tohtorintutkintoa suorittavat mukaan 
luettuna) ja ammatillisessa koulutuksessa 
olevien opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

Or. fr

Tarkistus 505
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Henkilöstön kansainvälinen 
liikkuvuus 18 artiklassa tarkoitetuissa 
osallistujamaissa. Tällainen liikkuvuus 
voi olla opettamista tai osallistumista 
ammatilliseen kehittämistoimintaan 
ulkomailla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 506
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus (b) Koulujen, korkea-asteen koulutuksen, 
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18 artiklassa tarkoitetuissa 
osallistujamaissa. Tällainen liikkuvuus voi 
olla opettamista tai osallistumista 
ammatilliseen kehittämistoimintaan 
ulkomailla.

ammatillisen koulutuksen ja 
aikuiskoulutuksen henkilöstön liikkuvuus 
18 artiklassa tarkoitetuissa 
osallistujamaissa. Tällainen liikkuvuus voi 
olla opettamista tai osallistumista 
ammatilliseen kehittämistoimintaan 
ulkomailla.

Or. en

Tarkistus 507
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Ammatillisessa koulutuksessa tai 
oppisopimuskoulutuksessa olevien 
opiskelijoiden liikkuvuus, joka on joko 
opintojen suorittamista 
kumppanilaitoksessa tai harjoittelun tai 
oppisopimusjakson suorittamista 
ulkomailla 18 artiklassa tarkoitettujen 
osallistujamaiden välillä.

Or. en

Tarkistus 508
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden, nuorten ja henkilöstön
liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista korkea-asteen 
koulutuksen yhteydessä, mukaan luettuina 
liikkuvuus, joka järjestetään 
korkealaatuisten yhteistutkintojen, 

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden ja nuorten liikkuvuutta 
kolmansiin maihin ja kolmansista maista 
korkea-asteen koulutuksen yhteydessä, 
mukaan luettuina liikkuvuus, joka 
järjestetään korkealaatuisten 
yhteistutkintojen, kaksoistutkintojen tai 
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kaksoistutkintojen tai usean tutkinnon 
yhdistelmien pohjalta taikka yhteisten 
ehdotuspyyntöjen pohjalta, sekä 
epävirallinen oppiminen.

usean tutkinnon yhdistelmien pohjalta 
taikka yhteisten ehdotuspyyntöjen pohjalta, 
sekä epävirallinen oppiminen.

Or. en

Tarkistus 509
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden, nuorten ja henkilöstön 
liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista korkea-asteen 
koulutuksen yhteydessä, mukaan luettuina 
liikkuvuus, joka järjestetään 
korkealaatuisten yhteistutkintojen, 
kaksoistutkintojen tai usean tutkinnon 
yhdistelmien pohjalta taikka yhteisten 
ehdotuspyyntöjen pohjalta, sekä 
epävirallinen oppiminen.

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden, mukaan luettuina 
ammatillisessa koulutuksessa ja 
oppisopimussuhteessa olevat opiskelijat ja 
aikuisopiskelijat, ja henkilöstön 
liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista � naapuruuspolitiikan 
puitteissa etenkin Välimeren alueen 
eteläisistä maista � korkea-asteen 
koulutuksen yhteydessä, mukaan luettuina 
liikkuvuus, joka järjestetään 
korkealaatuisten yhteistutkintojen, 
kaksoistutkintojen tai usean tutkinnon 
yhdistelmien pohjalta taikka yhteisten 
ehdotuspyyntöjen pohjalta, sekä 
epävirallinen oppiminen.

Or. fr

Tarkistus 510
Isabelle Thomas, Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden, nuorten ja henkilöstön 

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden, nuorten ja henkilöstön 
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liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista korkea-asteen 
koulutuksen yhteydessä, mukaan luettuina 
liikkuvuus, joka järjestetään 
korkealaatuisten yhteistutkintojen, 
kaksoistutkintojen tai usean tutkinnon 
yhdistelmien pohjalta taikka yhteisten 
ehdotuspyyntöjen pohjalta, sekä 
epävirallinen oppiminen.

liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista korkea-asteen 
koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja 
oppisopimuskoulutuksen yhteydessä, 
mukaan luettuina liikkuvuus, joka 
järjestetään korkealaatuisten 
yhteistutkintojen, kaksoistutkintojen tai 
usean tutkinnon yhdistelmien pohjalta 
taikka yhteisten ehdotuspyyntöjen pohjalta, 
sekä epävirallinen oppiminen.

Or. fr

Perustelu

Yhteisen ohjelman tavoitteena on helpottaa ihmisten liikkuvuutta. Ammatillisen ja 
oppisopimuskoulutuksen alan opiskelijoiden, nuorten ja henkilökunnan liikkuvuutta 
kolmansiin maihin ja kolmansista maista on tuettava samalla tavoin kuin korkea-asteen 
koulutuksen yhteydessä.

Tarkistus 511
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden, nuorten ja henkilöstön 
liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista korkea-asteen 
koulutuksen yhteydessä, mukaan luettuina 
liikkuvuus, joka järjestetään 
korkealaatuisten yhteistutkintojen, 
kaksoistutkintojen tai usean tutkinnon 
yhdistelmien pohjalta taikka yhteisten 
ehdotuspyyntöjen pohjalta, sekä 
epävirallinen oppiminen.

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden, nuorten ja henkilöstön 
liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista korkea-asteen ja 
ammatillisen koulutuksen yhteydessä, 
mukaan luettuina liikkuvuus, joka 
järjestetään korkealaatuisten 
yhteistutkintojen, kaksoistutkintojen tai 
usean tutkinnon yhdistelmien pohjalta 
taikka yhteisten ehdotuspyyntöjen pohjalta, 
sekä epävirallinen oppiminen.

Or. en

Tarkistus 512
Ria Oomen-Ruijten
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden, nuorten ja henkilöstön 
liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista korkea-asteen 
koulutuksen yhteydessä, mukaan luettuina 
liikkuvuus, joka järjestetään 
korkealaatuisten yhteistutkintojen, 
kaksoistutkintojen tai usean tutkinnon 
yhdistelmien pohjalta taikka yhteisten 
ehdotuspyyntöjen pohjalta, sekä 
epävirallinen oppiminen.

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden, nuorten ja henkilöstön 
liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista korkea-asteen ja 
ammatillisen koulutuksen yhteydessä, 
mukaan luettuina liikkuvuus, joka 
järjestetään korkealaatuisten 
yhteistutkintojen, kaksoistutkintojen tai 
usean tutkinnon yhdistelmien pohjalta 
taikka yhteisten ehdotuspyyntöjen pohjalta, 
sekä epävirallinen oppiminen.

Or. en

Tarkistus 513
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden, nuorten ja henkilöstön 
liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista korkea-asteen 
koulutuksen yhteydessä, mukaan luettuina 
liikkuvuus, joka järjestetään 
korkealaatuisten yhteistutkintojen, 
kaksoistutkintojen tai usean tutkinnon 
yhdistelmien pohjalta taikka yhteisten 
ehdotuspyyntöjen pohjalta, sekä 
epävirallinen oppiminen.

2. Tällä toimella tuetaan myös 
opiskelijoiden, nuorten ja henkilöstön 
liikkuvuutta kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista (naapuruuspolitiikan 
puitteissa etenkin Välimeren alueen 
eteläisistä maista) korkea-asteen 
koulutuksen yhteydessä, mukaan luettuina 
liikkuvuus, joka järjestetään 
korkealaatuisten yhteistutkintojen, 
kaksoistutkintojen tai usean tutkinnon 
yhdistelmien pohjalta taikka yhteisten 
ehdotuspyyntöjen pohjalta, sekä 
epävirallinen oppiminen.

Or. fr
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Tarkistus 514
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tällä toimella tuetaan myös teknisen 
ja ammattiopetuksen alan opiskelijoiden 
ja opettajien liikkuvuutta kolmansiin 
maihin ja kolmansista maista.

Or. fr

Perustelu

Kolmansien maiden kanssa tehtävän vaihdon ja yhteistyön vakiinnuttaminen ammatillisessa 
koulutuksessa on yksi Bordeaux’n julkilausumassa vahvistetuista tavoitteista. Bruggen 
julkilausumassa muistutetaan ammatillisen koulutuksen kansainvälistämisen tärkeydestä, sillä 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen maailmanmarkkinoiden toimijoina näiden 
järjestelmien on luotava suhteita yli maanrajojen ja oltava houkuttelevampia kolmansien 
maiden opiskelijoille.

Tarkistus 515
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Leonardo da Vinci -ohjelman 
(ammatillinen koulutus) osalta 
oppimiseen liittyvällä henkilöiden 
liikkuvuudella osallistujamaiden välillä 
tuetaan seuraavia:

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tekemään tarkistukseen 110: Uransa alkuvaiheessa olevat nuoret 
työttömät työnhakijat, jotka kursseja käytyään mukautuvat työmarkkinoiden tarpeisiin, 
kuuluvat myös Leonardo da Vinci -ohjelman soveltamisalaan tämän tarkistuksen myötä.



AM\914151FI.doc 139/157 PE496.579v01-00

FI

Tarkistus 516
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) Opiskelijoiden, myös uransa 
alkuvaiheessa olevien nuorten työttömien 
työnhakijoiden ja
oppisopimusopiskelijoiden, liikkuvuutta, 
joka on joko opintojen tai harjoittelun 
suorittamista kumppanilaitoksessa tai 
harjoittelun tai oppisopimusjakson 
suorittamista ulkomailla.

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tekemään tarkistukseen 110: Uransa alkuvaiheessa olevat nuoret 
työttömät työnhakijat, jotka kursseja käytyään mukautuvat työmarkkinoiden tarpeisiin, 
kuuluvat myös Leonardo da Vinci -ohjelman soveltamisalaan tämän tarkistuksen myötä.

Tarkistus 517
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Leonardo da Vinci -ohjelmassa 
(ammatillinen koulutus) oppimiseen 
liittyvä henkilöiden liikkuvuus on toimi, 
josta tuetaan seuraavia:

Or. fr

Tarkistus 518
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



PE496.579v01-00 140/157 AM\914151FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) ammatillisessa koulutuksessa ja 
oppisopimussuhteessa olevien 
opiskelijoiden sekä työnhakijoiden
liikkuvuus, joka voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa tai 
harjoittelun tai oppisopimussuhteen 
opintojen suorittamista ulkomailla.

Or. fr

Tarkistus 519
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Innovointia ja hyvien käytänteiden
vaihtoa edistävä yhteistyö on toimi, josta 
tuetaan seuraavia:

1. Innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävää yhteistyötä sovelletaan 
Comenius-, Erasmus-, Leonardo da 
Vinci- ja Grundtvig-ohjelmiin joko 
monialaisesta tai alakohtaisesta 
näkökulmasta, ja se voi olla 
seuraavanlaista:

Or. en

Tarkistus 520
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja/tai nuorisotoiminnan alalla

(a) yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen alalla toimivien 
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tai muilla asiaankuuluvilla aloilla
toimivien organisaatioiden kansainväliset
strategiset kumppanuudet yhteisten 
aloitteiden kehittämiseksi ja 
toteuttamiseksi ja kokemusten ja 
tietämyksen vaihdon edistämiseksi;

organisaatioiden ja/tai laitosten ja/tai 
muiden asianmukaisten sidosryhmien, 
mukaan luettuina työmarkkinaosapuolet,
strategiset kumppanuudet, joiden 
tarkoituksena on yhteisten aloitteiden 
kehittäminen ja toteuttaminen sekä 
vertaisoppimisen ja kokemusten vaihdon 
edistäminen. Koulujen strategisiin 
kumppanuuksiin voi kuulua luokkien ja 
henkilöiden vaihto-ohjelmia, joiden 
tarkoituksena on kielitaidon ja 
kulttuurienvälisen tietoisuuden 
vahvistaminen, sekä oppilaiden ja heidän 
opettajiensa yhteisiä oppimishankkeita;

Or. en

Tarkistus 521
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja/tai nuorisotoiminnan alalla 
tai muilla asiaankuuluvilla aloilla
toimivien organisaatioiden kansainväliset
strategiset kumppanuudet yhteisten 
aloitteiden kehittämiseksi ja 
toteuttamiseksi ja kokemusten ja 
tietämyksen vaihdon edistämiseksi;

(a) yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen alalla tai muissa 
sidosryhmissä toimivien organisaatioiden 
strategiset kumppanuudet, erityisesti 
paikallis- ja alueviranomaisten väliset 
kumppanuudet sekä työmarkkinajärjestöt 
ja kansalaisyhteiskunnan toimijat, jotka 
tekevät työtä yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen alalla yhteisten 
aloitteiden kehittämiseksi ja 
toteuttamiseksi ja kokemusten ja 
tietämyksen vaihdon edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 522
Katarína Neveďalová
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja/tai nuorisotoiminnan alalla 
tai muilla asiaankuuluvilla aloilla
toimivien organisaatioiden kansainväliset
strategiset kumppanuudet yhteisten 
aloitteiden kehittämiseksi ja 
toteuttamiseksi ja kokemusten ja 
tietämyksen vaihdon edistämiseksi;

(a) yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen alalla toimivien 
organisaatioiden tai muiden 
asianmukaisten sidosryhmien, mukaan 
luettuina kansalaisjärjestöt ja 
työmarkkinaosapuolet, strategiset 
kumppanuudet yhteisten aloitteiden 
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi ja 
kokemusten ja tietämyksen vaihdon 
edistämiseksi. Näissä puitteissa olisi 
kiinnitettävä erityisesti huomiota toimiin 
ja hankkeisiin, joilla edistetään eri 
koulutussektorien, nuorison ja urheilun 
välistä yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 523
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja/tai nuorisotoiminnan alalla 
tai muilla asiaankuuluvilla aloilla toimivien 
organisaatioiden kansainväliset strategiset 
kumppanuudet yhteisten aloitteiden 
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi ja 
kokemusten ja tietämyksen vaihdon 
edistämiseksi;

(a) yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen alalla tai muilla 
asiaankuuluvilla aloilla toimivien 
organisaatioiden ja/tai laitosten strategiset 
kumppanuudet, joiden tarkoituksena on 
yhteisten aloitteiden kehittäminen ja 
toteuttaminen sekä vertaisoppimisen ja 
kokemusten vaihdon edistäminen;

Or. fr

Tarkistus 524
Marco Scurria
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja/tai nuorisotoiminnan
alalla tai muilla asiaankuuluvilla aloilla 
toimivien organisaatioiden kansainväliset 
strategiset kumppanuudet yhteisten 
aloitteiden kehittämiseksi ja 
toteuttamiseksi ja kokemusten ja 
tietämyksen vaihdon edistämiseksi;

(a) julkis- ja yksityissektorin 
viranomaisten sekä yleissivistävästä tai 
ammatillisesta koulutuksesta ja/tai 
nuorisotoiminnasta vastaavien tai näillä
ja muilla asiaankuuluvilla aloilla toimivien 
organisaatioiden kansainväliset strategiset 
kumppanuudet yhteisten aloitteiden 
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi ja 
kokemusten ja tietämyksen vaihdon 
edistämiseksi;

Or. en

Perustelu

Julkishallinto ja erityisesti paikallishallinto suunnittelee ja koordinoi kattavia paikallistason 
kehityssuunnitelmia, joissa asetetaan toiminnan painopisteet monille politiikan aloille, myös 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalle. Erityisesti ne saattavat yhteen koulut, 
yliopistot, tutkimuskeskukset ja yritykset.

Tarkistus 525
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) yritysten ja oppilaitosten väliset 
seuraavantyyppiset kansainväliset 
kumppanuudet:

(b) työelämän ja oppilaitosten väliset 
seuraavantyyppiset kansainväliset 
kumppanuudet:

Or. fr

Tarkistus 526
Zoltán Bagó, László Tőkés

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(b) yritysten ja oppilaitosten väliset 
seuraavantyyppiset kansainväliset
kumppanuudet:

(b) yritysten ja oppilaitosten väliset 
kumppanuudet, etenkin korkeakoulujen ja 
yritysten väliset osaamisyhteenliittymät, 
joiden yhteydessä edistetään luovuutta, 
innovointia, kokemukseen perustuvaa 
koulutusta ja yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 
oppimismahdollisuuksia, mukaan 
luettuna uusien opetusohjelmien 
suunnittelu;

Or. en

Tarkistus 527
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) yritysten ja oppilaitosten väliset 
seuraavantyyppiset kansainväliset 
kumppanuudet:

(b) yritysten, oppilaitosten ja 
julkishallinnon, myös paikallishallinnon, 
väliset seuraavantyyppiset kansainväliset 
kumppanuudet:

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tehtävä siksi, että useissa jäsenvaltioissa koulutusalan toimet eivät kuulu 
vain valtionhallinnon toimivaltaan, vaan niitä toteutetaan myös alue- ja paikallistasolla.

Tarkistus 528
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– korkeakoulujen ja yritysten väliset 
osaamisyhteenliittymät, joiden yhteydessä 
edistetään luovuutta, innovointia ja 
yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 
oppimismahdollisuuksia, mukaan luettuna 
uusien opetusohjelmien suunnittelu;

– erityisesti korkeakoulujen ja työelämän
väliset osaamisyhteenliittymät, joiden 
yhteydessä edistetään luovuutta, 
innovointia ja yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 
oppimismahdollisuuksia, mukaan luettuna 
uusien opetusohjelmien suunnittelu;

Or. fr

Tarkistus 529
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– korkeakoulujen ja yritysten väliset 
osaamisyhteenliittymät, joiden yhteydessä 
edistetään luovuutta, innovointia ja 
yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 
oppimismahdollisuuksia, mukaan luettuna 
uusien opetusohjelmien suunnittelu;

– etenkin korkeakoulujen ja yritysten 
väliset osaamisyhteenliittymät, joiden 
yhteydessä edistetään luovuutta, 
innovointia ja yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 
oppimismahdollisuuksia, mukaan luettuna 
uusien opetusohjelmien suunnittelu;

Or. en

Tarkistus 530
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– korkeakoulujen ja yritysten väliset 
osaamisyhteenliittymät, joiden yhteydessä 
edistetään luovuutta, innovointia ja 
yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 

– etenkin korkeakoulujen ja yritysten 
väliset osaamisyhteenliittymät, joiden 
yhteydessä edistetään luovuutta, 
innovointia ja yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 
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oppimismahdollisuuksia, mukaan luettuna 
uusien opetusohjelmien suunnittelu;

oppimismahdollisuuksia, mukaan luettuna 
uusien opetusohjelmien suunnittelu;

Or. en

Tarkistus 531
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– koulutuksen järjestäjien ja yritysten
väliset alakohtaiset taitoyhteenliittymät, 
joiden yhteydessä edistetään
työllistettävyyttä, luodaan uusia 
alakohtaisia opetusohjelmia, kehitetään
innovatiivisia tapoja ammatilliseen 
opetukseen ja sovelletaan unionin laajuisia
tutkintojen tunnistusvälineitä käytäntöön.

– koulutuksen järjestäjien ja työelämän
väliset alakohtaiset taitoyhteenliittymät, 
joiden tarkoituksena on edistää
työllistettävyyttä, luoda uusia alakohtaisia 
tai monialaisia opetusohjelmia, kehittää
innovatiivisia tapoja ammatilliseen 
opetukseen ja soveltaa avoimuutta ja 
tunnustamista edistäviä unionin välineitä
käytäntöön. Näiden toiminnassa olisi 
noudatettava jäsenvaltion kansallisia 
poliittisia järjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 532
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– koulutuksen järjestäjien ja yritysten
väliset alakohtaiset taitoyhteenliittymät, 
joiden yhteydessä edistetään 
työllistettävyyttä, luodaan uusia 
alakohtaisia opetusohjelmia, kehitetään 
innovatiivisia tapoja ammatilliseen 
opetukseen ja sovelletaan unionin laajuisia 
tutkintojen tunnistusvälineitä käytäntöön.

– koulutuksen järjestäjien ja työelämän
väliset alakohtaiset taitoyhteenliittymät, 
joiden yhteydessä edistetään 
työllistettävyyttä, autetaan osaltaan 
luomaan uusia alakohtaisia tai monialaisia
opetusohjelmia, kehitetään innovatiivisia 
tapoja ammatilliseen opetukseen ja 
sovelletaan unionin laajuisia tutkintojen 
tunnistusvälineitä käytäntöön.
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Or. fr

Tarkistus 533
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– koulutuksen järjestäjien ja yritysten 
väliset alakohtaiset taitoyhteenliittymät, 
joiden yhteydessä edistetään 
työllistettävyyttä, luodaan uusia 
alakohtaisia opetusohjelmia, kehitetään 
innovatiivisia tapoja ammatilliseen
opetukseen ja sovelletaan unionin laajuisia 
tutkintojen tunnistusvälineitä käytäntöön.

– koulutuksen järjestäjien ja yritysten 
väliset alakohtaiset taitoyhteenliittymät, 
joiden yhteydessä edistetään 
työllistettävyyttä, luodaan uusia
alakohtaisia opetusohjelmia, kehitetään 
innovatiivisia tapoja opetukseen ja 
sovelletaan unionin laajuisia tutkintojen 
tunnistusvälineitä käytäntöön.

Or. en

Tarkistus 534
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– koulutuksen järjestäjien ja yritysten 
väliset alakohtaiset taitoyhteenliittymät, 
joiden yhteydessä edistetään 
työllistettävyyttä, luodaan uusia 
alakohtaisia opetusohjelmia, kehitetään 
innovatiivisia tapoja ammatilliseen
opetukseen ja sovelletaan unionin laajuisia 
tutkintojen tunnistusvälineitä käytäntöön.

– koulutuksen järjestäjien ja yritysten 
väliset alakohtaiset taitoyhteenliittymät, 
joiden yhteydessä edistetään 
työllistettävyyttä, luodaan uusia 
alakohtaisia opetusohjelmia, kehitetään 
innovatiivisia tapoja opetukseen ja 
sovelletaan unionin laajuisia tutkintojen 
tunnistusvälineitä käytäntöön.

Or. en

Tarkistus 535
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) erityisen tärkeinä pidetään 
eurooppalaisen alueellisen yhteistyön 
yhtymän (EAYY) sisällä luotuja 
kumppanuuksia.

Or. fr

Tarkistus 536
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kaikkien koulutusasioista vastuussa 
olevien alue- ja paikallisviranomaisten 
väliset kumppanuudet, joiden 
tarkoituksena on edistää alueiden välistä 
yhteistyötä, mukaan luettuna 
rajatylittävien alueiden välinen yhteistyö 
(Regio-kumppanuudet).

Or. fr

Tarkistus 537
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tietotekniset tukijärjestelmät, e-
ystävyyskoulutoiminta (e-Twinning) 
mukaan luettuna, jotka kattavat 
koulutussektorit ja nuorisoalan sekä 
mahdollistavat vertaisoppimisen, 

(c) tietotekniset tukijärjestelmät, ennen 
kaikkea e-ystävyyskoulutoiminta (e-
Twinning), jotka kattavat kaikki 
koulutussektorit sekä mahdollistavat 
vertaisoppimisen, virtuaaliliikkuvuuden ja 
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virtuaaliliikkuvuuden ja parhaiden 
käytänteiden vaihdot sekä tarjoavat 
osallistumismahdollisuuden naapurimaista 
oleville osallistujille.

parhaiden käytänteiden vaihdot sekä 
tarjoavat osallistumismahdollisuuden 
naapurimaista oleville osallistujille. Nämä 
välineet eivät kuitenkaan voi korvata 
ohjelman perustana olevaa liikkuvuutta 
koulutusalalla.

Or. cs

Tarkistus 538
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tietotekniset tukijärjestelmät, e-
ystävyyskoulutoiminta (e-Twinning) 
mukaan luettuna, jotka kattavat 
koulutussektorit ja nuorisoalan sekä 
mahdollistavat vertaisoppimisen, 
virtuaaliliikkuvuuden ja parhaiden 
käytänteiden vaihdot sekä tarjoavat 
osallistumismahdollisuuden naapurimaista 
oleville osallistujille.

(c) tietotekniset tukijärjestelmät, e-
ystävyyskoulutoiminta (e-Twinning) 
mukaan luettuna, jotka kattavat kaikki 
yleissivistävät ja ammattikoulutussektorit 
sekä mahdollistavat vertaisoppimisen, 
virtuaaliliikkuvuuden ja parhaiden 
käytänteiden vaihdot sekä tarjoavat 
osallistumismahdollisuuden naapurimaista 
oleville osallistujille.

Or. en

Tarkistus 539
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tietotekniset tukijärjestelmät, e-
ystävyyskoulutoiminta (e-Twinning) 
mukaan luettuna, jotka kattavat 
koulutussektorit ja nuorisoalan sekä 
mahdollistavat vertaisoppimisen, 
virtuaaliliikkuvuuden ja parhaiden 
käytänteiden vaihdot sekä tarjoavat 

(c) tietotekniset tukijärjestelmät, e-
ystävyyskoulutoiminta (e-Twinning) 
mukaan luettuna, jotka kattavat 
yleissivistävät ja ammattikoulutussektorit
sekä mahdollistavat vertaisoppimisen, 
virtuaaliliikkuvuuden ja parhaiden 
käytänteiden vaihdot ja tarjoavat 
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osallistumismahdollisuuden naapurimaista 
oleville osallistujille.

osallistumismahdollisuuden naapurimaista 
oleville osallistujille.

Or. fr

Tarkistus 540
Zoltán Bagó

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Comenius-ohjelman (kouluopetus) 
osalta 1 kohdassa kuvattujen toimintojen 
on käsitettävä muun muassa seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 541
Zoltán Bagó

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) koulujen väliset kumppanuudet, 
tavoitteena yhteisten oppimishankkeiden 
kehittäminen oppilaille ja heidän 
opettajilleen ("Comenius-
koulukumppanuudet");

Or. en

Tarkistus 542
Zoltán Bagó

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) monenväliset hankkeet parhaiden 
koulutuskäytäntöjen, myös uusien 
opetusmenetelmien tai -materiaalien, 
kehittämiseksi ja levittämiseksi; 
monenväliset hankkeet uusien 
opettajankoulutusohjelmien tai 
opetusohjelmien sisällön kehittämiseksi, 
edistämiseksi ja levittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 543
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Comenius-ohjelman (kouluopetus) 
osalta 1 kohdassa kuvattujen toimintojen 
on käsitettävä muun muassa seuraavaa:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tukemaan erityisiä toimia, joissa vaihdetaan parhaita käytäntöjä, 
jotka liittyvät opetukseen ja koulutukseen, sekä käytäntöjä, joilla edesautetaan 
tasapuolisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistämistä 
oppilaiden keskuudessa koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 544
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) monenväliset hankkeet 
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tasapuolisuutta, sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta lisäävien parhaiden 
käytäntöjen kehittämiseksi, edistämiseksi 
ja levittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tukemaan tiettyjä toimia, joissa vaihdetaan parhaita käytäntöjä, jotka 
liittyvät opetukseen ja koulutukseen, sekä käytäntöjä, joilla edesautetaan tasapuolisuuden, 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistämistä oppilaiden 
keskuudessa koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 545
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Comenius-ohjelman (kouluopetus) 
osalta 1 kohdassa kuvattujen toimintojen 
on käsitettävä muun muassa seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 546
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) oppilaiden liikkuvuus tämän kohdan a 
ja b alakohdassa mainittujen 
kumppanuuksien puitteissa, mukaan 
lukien jopa vuoden mittainen 
pitkäkestoinen liikkuvuus.

Or. cs
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Tarkistus 547
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
avulla, joilla edistetään etenkin 
vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden kanssa.

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen ja 
ammatillisten oppilaitosten sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
avulla, joilla edistetään etenkin 
vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden, kuten Välimeren 
alueen eteläisten maiden, kanssa.

Or. fr

Tarkistus 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
avulla, joilla edistetään etenkin 
vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden kanssa.

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
avulla, joilla edistetään etenkin 
vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden kanssa ja tuetaan 
ammatillisen koulutuksen 
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aloituspaikkojen laadullista ja määrällistä 
kehittämistä.

Or. fr

Tarkistus 549
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
avulla, joilla edistetään etenkin 
vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden kanssa.

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
avulla, joilla edistetään etenkin 
vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden (kuten Välimeren 
alueen eteläisten maiden) kanssa.

Or. fr

Tarkistus 550
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
avulla, joilla edistetään etenkin 

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen ja 
ammatillisten oppilaitosten sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
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vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden kanssa.

avulla, joilla edistetään etenkin 
vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 551
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
avulla, joilla edistetään etenkin 
vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden kanssa.

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen ja 
ammatillisten oppilaitosten sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
avulla, joilla edistetään etenkin 
vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 552
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Erasmus-ohjelman (korkea-asteen 
koulutus) osalta 1 kohdassa kuvattujen 
toimintojen on käsitettävä muun muassa 
seuraavaa:

Or. en
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Tarkistus 553
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) intensiiviset Erasmus-ohjelmat 
("Erasmus-kesäkoulut") 1 kohdan a, b ja 
b a alakohdissa tarkoitettujen 
kumppanuuksien puitteissa, myös 
mahdollisuuksina parantaa työn tarjontaa 
ja kysyntää opiskelijoiden ja yritysten 
välillä.

Or. it

Tarkistus 554
Zoltán Bagó

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Leonardo da Vinci -ohjelman 
(ammatillinen koulutus) osalta 
1 kohdassa kuvattujen toimintojen on 
käsitettävä muun muassa seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 555
Zoltán Bagó

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) koulujen väliset kumppanuudet, 
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tavoitteena yhteisten oppimishankkeiden 
kehittäminen oppilaille ja heidän 
opettajilleen ("Leonardo-
koulukumppanuudet");

Or. en


