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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman, "YHTEINEN ERASMUS", perustamisesta
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0788),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 165 artiklan 4 kohdan sekä 166 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0436/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 4. toukokuuta 2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön ja 
kehitysyhteistyövaliokunnan, budjettivaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko

                                               
1 EUVL C 181, 21.6.2012, s. 154.
2 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS unionin 
koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman 
"YHTEINEN ERASMUS" perustamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS unionin 
koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman 
"elinikäisen oppimisen ohjelma" 
perustamisesta

Or. en

Tarkistus 2
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 käytettävä laajemmin
ohjelman piiriin kuuluvilla 
pääkoulutussektoreilla.

(3) Koska suuri yleisö tuntee laajasti 
"elinikäisen oppimisen ohjelma"-
brändinimen ja pitää sitä unionin 
opiskelijaliikkuvuuden synonyymina, 
tämän brändinimen käyttöä olisi 
jatkettava myös uudessa ohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 3
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

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
toteuttamaan kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet poistaakseen ohjelman 
moitteetonta toimintaa haittaavat 
oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Sen
varmistamiseksi, ettei yksikään osallistuja
menetä yhtäkään osaa suunnitellusta 
toiminnasta ja ettei liikkuvuustoimia ja -
hankkeita jouduta peruuttamaan,
jäsenvaltioita tulisi kannustaa 
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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.

myöntämään oleskelulupia ilman 
aiheetonta viivytystä sekä 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

Tarkistus 4
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.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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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 järjestöjä sekä Jean 
Monnet -toimea.

Or. en

Perustelu

Poistetaan kriteeri, jonka mukaan ainoastaan akateemiset laitokset voivat ottaa vastaan 
toiminta-avustuksia.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 7
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 ja unionin
tunnustusvälineiden laajempi hyväksyntä 
edistävät laadukkaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja 
helpottavat sekä elinikäiseen oppimiseen 
liittyvää että ammatillista liikkuvuutta 
Euroopassa 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. en

Tarkistus 8
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) 

(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), 15 päivänä 
helmikuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen 
N:o 2006/143/EY1 mukaisten 
laadunvarmistusorganisaatioiden 
eurooppalaisen rekisterin (EQAR) ja 
korkeakoulutuksen eurooppalaisen 
laadunvarmistusyhdistyksen (ENQA),
23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen mukaisen eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen (EQF), 
18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun 
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käytön laajentamista. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen mukaisten ammatillisen 
koulutuksen opintosuoritusten 
eurooppalainen siirtojärjestelmän 
(ECVET) ja ammatillisen koulutuksen 
laadunvarmistuksen eurooppalaisen 
viitekehyksen (EQAVET) ja 
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) 
käytön laajentamista.

____________
EUVL L 64, 4.3.2006, s. 60.

Or. en

Tarkistus 9
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 
median, työllisyyden, terveyden, 
tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, oikeusasioiden, 
kuluttaja-asioiden, kehitysyhteistyön, 
teollisuus- ja koheesiopolitiikan, 
laajentumispolitiikan sekä ulkosuhteiden 
aloilla sekä unionin 
makroaluestrategioiden, kuten Euroopan 
unionin strategian Itämeren aluetta 
varten ja Tonavan aluetta koskevan EU:n 
strategian, mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Teksti on yhdenmukaistettu täydentävyyttä käsittelevän 19 artiklan kanssa.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Olisi vahvistettava tuloskriteerien 
tarve, joiden perusteella määrärahat jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken kansallisten 
toimistojen hallinnoimia toimia varten.

(27) On tarpeen vahvistaa tuloskriteerit, 
joiden perusteella määrärahat jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken kansallisten 
toimistojen hallinnoimia toimia varten.

Or. en

Tarkistus 11
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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 12
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 
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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. Soveltuvissa 
tapauksissa sosiaaliset kumppanit on 
kutsuttava osallistumaan kokouksiin 
tarkkailijoina.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, 
nuorisoa ja urheilua koskeva unionin 
toimintaohjelma, jota kutsutaan nimellä 
"Yhteinen Erasmus", jäljempänä 
’ohjelma’.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, 
nuorisoa ja urheilua koskeva unionin 
toimintaohjelma, jota kutsutaan nimellä 
"Elinikäisen oppimisen ohjelma", 
jäljempänä ’ohjelma’.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelman soveltamisalaan kuuluvat 
kaikki koulutuksen tasot elinikäisen 
oppimisen näkökulmasta, etenkin korkea-
asteen koulutus, ammatillinen koulutus ja 
aikuiskoulutus, sekä kouluopetus ja 
nuorisotoiminta.

3. Ohjelman soveltamisalaan kuuluvat 
seuraavat alat:

(a) kaikki yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen tasot elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta, mukaan lukien 
kouluopetus, korkea-asteen koulutus, 
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ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus;
(a a) nuorisoasiat, etenkin epävirallinen 
ja arkioppiminen, aktiivinen 
kansalaisuus, sosiaalinen osallisuus ja 
vapaaehtoistyö;
(a b) urheilu, erityisesti ruohonjuuritason 
urheilu.

Or. en

Perustelu

Muutos on tarpeellinen, jotta selvästi määritetään ohjelman kattamat toimintalohkot ja 
sektorit.

Tarkistus 15
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, jonka tarkoituksena on tukea 
unionin ulkoista toimintaa, mukaan 
lukien sen kehitystavoitteita, unionin ja 
kolmansien maiden välisen yhteistyön 
avulla.

Or. en

Tarkistus 16
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 oppimisella" tarkoitetaan 
oppimista, joka on usein suunniteltu ja 
organisoitu, mutta jota ei järjestetä
virallisen koulutuksen puitteissa;

Or. en
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Tarkistus 17
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 oppimistoimintaa, 
mukaan luettuina oppisopimuskoulutus,
harjoittelut ja epävirallinen oppiminen, 
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 ja
arkioppimisen sekä nuorisotyöntekijöiden 
ammatilliseen kehittämiseen tähtäävät 
kansainväliset toiminnot;

Or. en

Tarkistus 18
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;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta
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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 
nuorisopolitiikan kehittämistä
jäsenvaltioiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin kautta, etenkin avointa 
koordinointimenetelmää;

Or. en

Tarkistus 20
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 
osallistujamaissa sijaitsevien laitosten 
ja/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 osallistujamaissa toimivien 
ammattilaisurheiluorganisaatioiden tai 
sponsorien kanssa tehtyä sopimusta, jolla 
pyritään hankkimaan lisävaroja ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Se voidaan 
laajentaa kolmansien maiden laitoksiin 
ja/tai organisaatioihin tarkoituksena 
vahvistaa kumppanuuden laatua;

Or. en
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Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

19. "yrityksellä" tarkoitetaan julkisen tai 
yksityisen sektorin taloudellista toimintaa 
harjoittavaa yritystä riippumatta siitä, 
mikä on sen koko, oikeudellinen asema 
tai toimiala, osuus- ja yhteisötalous 
mukaan luettuna;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

20. "taidoilla" tarkoitetaan kykyä soveltaa 
tietoja ja käyttää tietotaitoa tehtävien 
suorittamiseen ja ongelmien ratkaisuun;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 21 kohta

Komission teksti Tarkistus

21. "pätevyydellä" tarkoitetaan todistettua 
kykyä hyödyntää tietoja, taitoja ja 
asenteita vastuullisesti ja itsenäisesti 
opiskelussa, sosiaalisissa tilanteissa ja 
ammatillisissa yhteyksissä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

23. "tuloksilla" tarkoitetaan toimen 
yhteydessä tuotettuja tietoja ja tietämystä 
riippumatta niiden muodosta tai tyypistä 
sekä siitä, voidaanko ne suojata, sekä 
niihin mahdollisesti liittyviä oikeuksia 
teollis- ja tekijänoikeudet mukaan 
luettuina;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25
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 ja tunnustamista lisäävillä 
unionin välineillä" tarkoitetaan välineitä, 
joilla sidosryhmiä autetaan ymmärtämään, 
arvostamaan ja tarvittaessa tunnistamaan 
oppimistuloksia ja pätevyyttä kaikkialla 
unionissa;

Or. en

Perustelu

Tällä muutoksella määritelmä "avoimuutta lisäävät EU:n välineet" yhdenmukaistetaan 
johdanto-osan 22 kappaleen, 9 artiklan ja 10 e artiklan kanssa, joissa mainitaan useita 
unionin näkyvyys- ja tunnustusvälineitä.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 27 kohta

Komission teksti Tarkistus

27. "naapurimailla" tarkoitetaan maita ja 
alueita, jotka on lueteltu Euroopan 

27. "naapurimailla" tarkoitetaan maita ja 
alueita, jotka on lueteltu Euroopan 



PE494.473v01-00 18/98 PR\909407FI.doc

FI

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;

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;

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a. "ruohonjuuritason 
urheilutoiminnalla" tarkoitetaan 
järjestettyä urheilutoimintaa, jota 
amatööriurheilijat harjoittavat 
paikallistasolla, ja harrasteliikuntaa.

Or. en

Tarkistus 28
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 ohjelman yleisten
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en
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Tarkistus 29
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:

Or. en

Tarkistus 30
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 liikkuvuuden
ja yhteistyön osalta, jolla pyritään 
järjestelmiin kohdistuviin kestäviin 
vaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 31
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;

Or. en
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Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman yleinen tavoite Ohjelman yleiset tavoitteet

Or. en

Tarkistus 34
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 myötävaikutetaan

Or. en
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Perustelu

4 artiklaan tehdyillä muutoksilla pyritään selventämään komission tarkoittamat strategiat ja 
puitteet.

Tarkistus 35
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 tutkinnon suorittaneiden 30–34-
vuotiaiden määrän lisäämiseen;

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategisten puitteiden tavoitteiden 
saavuttamiseen, mukaan lukien 
erityisesti:

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i) tehdä elinikäisestä oppimisesta ja 
liikkuvuudesta todellisuutta

Or. en
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Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) parantaa koulutuksen laatua ja 
tehokkuutta

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i b) edistää tasapuolisuutta, sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta, ja

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i c) edistää luovuutta, innovointia ja 
yrittäjyyttä kaikilla koulutustasoilla

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)



PR\909407FI.doc 23/98 PE494.473v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi) – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i) luodaan kaikille nuorille enemmän ja 
yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksessa 
ja työmarkkinoilla, ja

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi) – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) edistetään kaikkien nuorten aktiivista 
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kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
solidaarisuutta

Or. en

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a d) urheilun eurooppalaisen 
ulottuvuuden kehittämisen tavoitteen 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a e) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan mukaisten arvojen 
edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sillä pyritään etenkin 
myötävaikuttamaan seuraavien 
Eurooppa 2020 -yleistavoitteiden 
saavuttamiseen:

Poistetaan.

(a) koulunkäynnin keskeyttävien määrien 
vähentäminen;
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(b) korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneiden 30–34-vuotiaiden määrän 
lisääminen.

Or. en

(Ks. tarkistukset 33–46 4 artiklan 1 kohtaan.)

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

II LUKU
Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus 

sekä nuoriso
Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rakenteellinen muutos: ks. tarkistus 62. Tarkoituksena on linjata erityistavoitteet koko 
ohjelmalle ennen seuraavaa, koulutusta koskevaa lukua.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteet Ohjelman erityistavoitteet

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on linjata erityistavoitteet koko ohjelmalle ennen seuraavaa, koulutusta 
koskevaa lukua. Alakohtaiset tavoitteet lisätään kuhunkin lukuun.

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet
koulutus- ja nuorisoaloilla:

1. Edellä olevassa 4 artiklassa säädettyjen 
yleistavoitteiden lisäksi ohjelmalla on 
seuraavat erityistavoitteet:

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 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, edistetään 
henkilökohtaista kehitystä 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;

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvät indikaattorit: (Tavoitteeseen liittyvät indikaattorit 
siirretään uuteen liitteeseen.)

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

– nuoret osallistujat (prosentteina), jotka 
ilmoittavat, että heillä on paremmat 
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valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen ja 
poliittiseen toimintaan

Or. en

(Ks. tarkistus 235, jolla lisätään uusi liite, joka sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin 
liittyvät määrälliset indikaattorit.)

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 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, 
huippuosaamista ja kansainvälistymistä 
yleissivistävissä ja ammatillisissa
oppilaitoksissa ja nuorisotyössä etenkin 
lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä 
koulutuksen järjestäjien tai 
nuorisojärjestöjen ja muiden sidosryhmien 
välillä;

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: niiden 
organisaatioiden osuus (prosentteina), jotka 
ovat osallistuneet ohjelmaan ja kehittäneet 
tai ottaneet käyttöön innovatiivisia 
menetelmiä

(Tavoitteeseen liittyvät indikaattorit 
siirretään uuteen liitteeseen.)

Or. en

(Ks. tarkistus 235, jolla lisätään uusi liite, joka sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin 
liittyvät määrälliset indikaattorit.)
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Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: niiden 
jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka 
hyödyntävät avoimen 
koordinointimenetelmän tuloksia 
kansallisen politiikkansa kehittämisessä

(Tavoitteeseen liittyvät indikaattorit 
siirretään uuteen liitteeseen.)

Or. en

(Ks. tarkistus 235, jolla lisätään uusi liite, joka sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin 
liittyvät määrälliset indikaattorit.)

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori:
liikkuvuus- ja yhteistyötoimiin 
osallistuvien EU:n ulkopuolisten 
korkeakoulujen lukumäärä

(Tavoitteeseen liittyvät indikaattorit 
siirretään uuteen liitteeseen.)

Or. en

(Ks. tarkistus 235, jolla lisätään uusi liite, joka sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin 
liittyvät määrälliset indikaattorit.)

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori:
kielitaitoaan parantaneet osallistujat 
(prosentteina)

(Tavoitteeseen liittyvät indikaattorit 
siirretään uuteen liitteeseen.)

Or. en

(Ks. tarkistus 235, jolla lisätään uusi liite, joka sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin 
liittyvät määrälliset indikaattorit.)

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tavoitteeseen liittyvät indikaattorit 
siirretään uuteen liitteeseen.)

Or. en

(Ks. tarkistus 235, jolla lisätään uusi liite, joka sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin 
liittyvät määrälliset indikaattorit.)

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Edistetään osallistumista 
ruohonjuuritason urheilutoimintaan 
tukemalla urheilutoimintaa tarjoavia, 
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita.

Or. en
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(Mikäli tarkistus hyväksytään, tämä erityistavoite lisätään myös uuteen liitteeseen, joka 
sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin liittyvät määrälliset indikaattorit. Tavoitteeseen 

liittyvistä määrällisistä indikaattoreista, ks. uutta liitettä käsittelevä tarkistus 235.)

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ohjelman arvioimiseksi jokaiseen 
erityistavoitteeseen liittyvät mitattavat ja 
asiaankuuluvat indikaattorit määritellään 
tämän asetuksen liitteessä.

Or. en

(Ks. tarkistus 235, jolla lisätään uusi liite, joka sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin 
liittyvät määrälliset indikaattorit.)

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
II luku (uusi) – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

II LUKU
Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

Or. en

(Rakenteellinen muutos: ks. tarkistus 48.)

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi) – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Sektorit ja brändinimet
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Or. en

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
5 artikla (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Koulutusalan osalta ohjelma jaetaan 
seuraaviin yksittäisiin brändinimiin 
liittyviin sektoreihin:

Or. en

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) "Comenius" kouluopetuksen osalta,

Or. en

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi) – a b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi) – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) "Grundtvig" aikuiskoulutuksen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Koulutusalan erityistavoitteet

Or. en

Perustelu

Selkeyden ja avoimuuden vuoksi tekstissä on tärkeää määrittää koulutusalan erityistavoitteet.

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Ohjelman soveltamisalaan kuuluvien koulutussektoreiden välisten huomattavien erojen vuoksi 
on tarkennettava alakohtaiset tavoitteet.

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) kouluopetuksen laadun parantaminen, 
mukaan luettuina varhaisoppiminen ja 
esiopetus;

Or. en

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) oppilaiden motivointi oppimiseen ja 
oppimistaitojen hankkimiseen;

Or. en

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a b) opetushenkilöstön liikkuvuuden 
parantaminen ja lisääminen;

Or. en

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) koulujen välisten kumppanuuksien 
edistäminen ja lisääminen;

Or. en

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a d) oppilaiden liikkuvuuden edistäminen 
koulukumppanuuksien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a e) opettajankoulutuksen laadun 
parantaminen ja sen eurooppalaisen 
ulottuvuuden edistäminen;

Or. en

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a f alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a f) verkostoinnin ja parhaiden 
käytäntöjen vaihdon tukeminen 
pedagogisten menetelmien ja koulujen 
hallinnon kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Ohjelman soveltamisalaan kuuluvien koulutussektoreiden välisten huomattavien erojen vuoksi 
on tarkennettava alakohtaiset tavoitteet.

Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) eurooppalaisen korkea-asteen 
opetuksen alueen vahvistaminen;

Or. en

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) opiskelijoiden ja henkilöstön 
liikkuvuuden parantaminen ja lisääminen 
osallistujamaiden välillä sekä kolmansista 
maista ja kolmansiin maihin;



PE494.473v01-00 36/98 PR\909407FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi) – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) korkea-asteen koulutuksen 
innovointiprosessiin kohdistuvien 
vaikutusten kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi) – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) osallistujamaiden korkeakoulujen 
välisen yhteistyön edistäminen, sekä 
osallistujamaiden korkeakoulujen välillä 
että kolmansien maiden korkeakoulujen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi) – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a d) korkeakoulujen ja yritysten välisen 
yhteistyön parantaminen ja lisääminen;

Or. en

Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi) – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a e) eurooppalaisella 
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korkeakoulutusalueella saavutettujen 
korkeakoulututkintojen avoimuuden ja 
tunnustamisen parantaminen.

Or. en

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 b kohta (uusi) – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Ohjelman soveltamisalaan kuuluvien koulutussektoreiden välisten huomattavien erojen vuoksi 
on tarkennettava alakohtaiset tavoitteet.

Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 b kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoiden ja henkilöstön 
liikkuvuuden parantaminen ja 
lisääminen;

Or. en

Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 b kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) yrityksissä suoritettavien 
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harjoittelujen ja oppisopimuskoulutusten 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 b kohta (uusi) – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) oppimismahdollisuuksia tarjoavien 
organisaatioiden, yritysten, sosiaalisten 
kumppanien ja muiden asianomaisten 
toimijoiden välisen yhteistyön 
parantaminen ja lisääminen;

Or. en

Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 b kohta (uusi) – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) ammatillisen koulutuksen 
innovointiprosessiin kohdistuvien 
vaikutusten kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 b kohta (uusi) – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a d) ammatillisen koulutuksen tutkinto-
ja pätevyysvaatimusten avoimuuden ja 
tunnustamisen lisääminen, epävirallisen 
koulutuksen ja arkioppimisen yhteydessä 
hankitut taidot ja pätevyydet mukaan 
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luettuina.

Or. en

Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 c kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Ohjelman soveltamisalaan kuuluvien koulutussektoreiden välisten huomattavien erojen vuoksi 
on tarkennettava alakohtaiset tavoitteet.

Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 c kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 c kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 c kohta (uusi) – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 c kohta (uusi) – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) aikuiskouluttajien liikkuvuuden 
parantaminen ja lisääminen;

Or. en

Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 c kohta (uusi) – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 c kohta (uusi) – a e alakohta (uusi)



PR\909407FI.doc 41/98 PE494.473v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi) – 1 c kohta (uusi) – a f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a f) pedagogisten menetelmien ja 
aikuiskoulutusorganisaatioiden hallinnon 
kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman tavoitteet koulutus- ja 
nuorisoalalla pyritään saavuttamaan 
seuraavien kolmen toimityypin avulla:

1. Ohjelman tavoitteet koulutusalalla
pyritään saavuttamaan seuraavien kolmen 
toimityypin avulla:

Or. en

(Ks. tarkistus 158, jolla lisätään artikla, jossa kuvataan nuorisoalan toimintoja.)

Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus on toimi, josta tuetaan 
seuraavia:

1. Comenius-ohjelman (kouluopetus) 
osalta oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus osallistujamaiden välillä on 
toimi, josta tuetaan henkilöstön 
liikkuvuutta, joka voi olla opettamista tai 
osallistumista ammatilliseen 
kehittämistoimintaan ulkomailla.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi tekstissä on tärkeää määrittää alakohtaiset toiminnot.

Tarkistus 102
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.

Poistetaan.

Or. en

(Rakenteellinen muutos – oppimiseen liittyvää liikkuvuutta korkea-asteen koulutuksen osalta 
käsitellään tarkistuksissa 104–107. Ks. tarkistukset 109, 110, 111 ammatillisen koulutuksen 
osalta, ks. tarkistus 112 aikuiskoulutuksen osalta, ks. tarkistukset 162–168 nuorison osalta.)
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Tarkistus 103
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

(Rakenteellinen muutos – oppimiseen liittyvää liikkuvuutta korkea-asteen koulutuksen osalta 
käsitellään tarkistuksissa 104–107. Ks. tarkistukset 109, 110, 111 ammatillisen koulutuksen 
osalta, ks. tarkistus 112 aikuiskoulutuksen osalta, ks. tarkistukset 162–168 nuorison osalta.)

Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi tekstissä on tärkeää määrittää alakohtaiset toiminnot.

Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi) – a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a) korkeakouluopiskelijoiden 
liikkuvuutta, joka voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
avustajapaikkoja tai harjoitteluja 
ulkomailla. Tähän voi sisältyä 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

(Ks. tarkistus 102.)

Perustelu

Eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimen, jossa nykyiset tai entiset Erasmus-opiskelijat 
menevät kouluihin työskentelemään oppilaiden kanssa ja jakamaan kokemuksiaan ulkomailla 
oleskelun aikana tai sen jälkeen. Ohjelman pitäisi tukea tätä toimea, sillä se luo 
eurooppalaista lisäarvoa ja edistää aktiivista eurooppalaista kansalaisuutta.

Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
7 a artikla – 1 a kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) henkilöstön liikkuvuutta, joka voi 
olla opettamista tai osallistumista 
ammatilliseen kehittämistoimintaan 
ulkomailla;

Or. en

(Ks. tarkistus 103.)

Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi) – 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.

Or. en

(Ks. tarkistus 108.)

Tarkistus 108
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.

Poistetaan.

Or. en

(Ks. tarkistus 107.)

Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi tekstissä on tärkeää määrittää alakohtaiset toiminnot.

Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) opiskelijoiden ja 
oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuutta, 
joka voi olla joko opintojen suorittamista 
kumppanilaitoksessa tai harjoitteluja tai 
oppisopimuksia ulkomailla;

Or. en

(Ks. tarkistus 102.)

Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
7 a artikla – 2 a kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) henkilöstön liikkuvuutta, joka voi 
olla opettamista tai osallistumista 
ammatilliseen kehittämistoimintaan 
ulkomailla.

Or. en

(Ks. tarkistus 103.)

Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Grundtvig-ohjelman (aikuiskoulutus) 
osalta oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus osallistujamaiden välillä on 
toimi, josta tuetaan henkilöstön 
liikkuvuutta, joka voi olla joko 
opettamista tai osallistumista 
ammatilliseen kehittämistoimintaan tai 
avustajapaikkoja ulkomailla.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi tekstissä on tärkeää määrittää alakohtaiset toiminnot.

Tarkistus 113
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 edistävä yhteistyö koulutusalalla
on toimi, josta tuetaan seuraavia:

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi tekstissä on tärkeää määrittää alakohtaiset toiminnot.

Tarkistus 114
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 

(a) yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen alalla tai muilla 
asiaankuuluvilla aloilla toimivien 
organisaatioiden ja sidosryhmien, mukaan 
lukien sosiaalisten kumppanien strategiset 
kumppanuudet yhteisten aloitteiden 
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kokemusten ja tietämyksen vaihdon 
edistämiseksi;

kehittämiseksi ja toteuttamiseksi ja 
kokemusten ja tietämyksen vaihdon 
edistämiseksi;

Or. en

Perustelu

Soveltuvissa tapauksissa sosiaalisten kumppanien olisi osallistuttava kumppanuustoimintaan.

Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

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 ja yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 
oppimismahdollisuuksia, mukaan 
luettuna uusien opetusohjelmien 
suunnittelu;

Or. en

Perustelu

On tärkeää säilyttää mahdollisuus osaamisyhteenliittymien laajentamiseksi 
korkeakoulutuksen ulkopuolisille koulutusaloille.

Tarkistus 116
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 

Poistetaan.
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suunnittelu;

Or. en

(Ks. tarkistus 115.)

Tarkistus 117
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.

Poistetaan.

Or. en

(Ks. tarkistus 130.)

Perustelu

Tekstin uudelleenjärjestelyn vuoksi alakohtaiset taitoyhteenliittymät siirretään ammatillisen 
koulutuksen säännöksiin.

Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) mistä tahansa kouluopetuksen 
osasta vastaavien organisaatioiden väliset 
kumppanuudet, tavoitteena alueellisen 
yhteistyön edistäminen, mukaan lukien 
yhteistyö raja-alueilla ("Regio-
kumppanuudet");

Or. en
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Perustelu

Elinikäisen oppimisen ohjelman toimivat Comenius Regio -kumppanuudet olisi laajennettava 
kaikkiin koulutusaloihin.

Tarkistus 119
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, erityisesti
e-ystävyyskoulutoiminta (e-Twinning) 
mukaan luettuna, jotka kattavat kaikki
koulutussektorit sekä mahdollistavat 
vertaisoppimisen, virtuaaliliikkuvuuden ja 
parhaiden käytänteiden vaihdot sekä 
tarjoavat osallistumismahdollisuuden 
naapurimaista oleville osallistujille.

Or. en

Perustelu

Nuorisoalan kysymykset sisältyvät uuteen nuorisoalaa käsittelevään lukuun.

Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi tekstissä on tärkeää määrittää alakohtaiset toiminnot.

Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi) – a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
8 a artikla – 1 a kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) oppilaiden liikkuvuus 1 kohdan a ja 
b a alakohdassa ja tämän kohdan 
a alakohdassa kuvattujen 
kumppanuuksien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi) – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) monenväliset hankkeet parhaiden 
koulutuskäytäntöjen, myös uusien 
opetusmenetelmien tai -materiaalien 
kehittämiseksi ja levittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi) – a c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a c) monenväliset hankkeet uusien 
opettajankoulutusohjelmien tai 
opetusohjelmien sisällön kehittämiseksi, 
edistämiseksi ja levittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 125
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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekstin uudelleenjärjestely.

Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi tekstissä on tärkeää määrittää alakohtaiset toiminnot.

Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) Erasmus-ohjelman intensiivikurssit 
("Erasmus-kesäkoulut") 1 kohdan a, b ja 
b a alakohdassa kuvattujen 
kumppanuuksien yhteydessä;

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että nykyiset hyödyllisiksi ja tehokkaiksi osoittautuneet toiminnot 
jatkuvat uudessa ohjelmassa.

Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
8 a artikla – 2 a kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) suunnitteluun, valmiuksien 
parantamiseen, alueelliseen 
yhdentymiseen, tietämyksen vaihtoon ja 
nykyaikaistamiseen tähtäävät prosessit, 
jotka toteutetaan unionin ja etenkin 
kolmansien maiden korkeakoulujen 
välisten kumppanuuksien avulla, joilla 
edistetään etenkin vertaisoppimista, 
yhteisiä koulutushankkeita ja alueellista 
yhteistyötä varsinkin naapurimaiden 
kanssa.

Or. en
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(Rakenteellinen muutos – entinen 8 artiklan 2 kohta. Ks. tarkistus 125.)

Perustelu

Tekstin uudelleenjärjestely. Nuorisoalan kysymykset sisältyvät uuteen nuorisoalaa 
käsittelevään lukuun.

Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi tekstissä on tärkeää määrittää alakohtaiset toiminnot.

Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) yritysten ja oppilaitosten väliset 
kumppanuudet koulutuksen järjestäjien ja 
yritysten alakohtaisten 
taitoyhteenliittymien muodossa, joiden 
yhteydessä edistetään työllistettävyyttä, 
luodaan uusia alakohtaisia 
opetusohjelmia, kehitetään innovatiivisia 
menetelmiä ammatilliseen opetukseen ja 
sovelletaan unionin laajuisia tutkintojen 
tunnistusvälineitä käytäntöön;

Or. en

(Rakenteellinen muutos – entinen 8 artiklan 1 kohdan b alakohta. Ks. tarkistus 117.)
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Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) monenväliset hankkeet, erityisesti jos 
niiden tarkoituksena on parantaa 
koulutusjärjestelmiä keskittymällä 
innovoinnin siirtoon, mihin kuuluu eri 
yhteyksissä kehitettyjen innovatiivisten 
tuotteiden ja prosessien kielellinen, 
kulttuurinen ja lainsäädännöllinen 
mukauttaminen jäsenvaltion tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 c kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Grundtvig-ohjelman (aikuiskoulutus) 
osalta 1 kohdassa kuvattujen toimintojen 
on käsitettävä muun muassa seuraavaa:

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi tekstissä on tärkeää määrittää alakohtaiset toiminnot.

Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 c kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) "Grundtvig-oppimiskumppanuudet", 
jotka kohdistuvat aikuiskoulutuksen 
keskeisiin aihealueisiin;

Or. en
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Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 c kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) aikuisopiskelijoiden liikkuvuus 
1 kohdan a ja b a alakohdassa ja tämän 
kohdan a alakohdassa kuvattujen 
kumppanuuksien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 c kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) monenväliset hankkeet, jotka 
parantavat aikuiskoulutusjärjestelmiä 
innovoinnin ja hyvien käytänteiden 
kehittämisen ja siirtämisen kautta.

Or. en

Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Politiikan uudistamista tukevaan 
toimeen sisältyy unionin tasolla 
käynnistettäviä toimintoja, jotka koskevat 
seuraavia:

1. Politiikan uudistamista tukevaan 
toimeen koulutusalalla sisältyy muun 
muassa unionin tasolla käynnistettäviä 
toimintoja, jotka koskevat seuraavia:

Or. en
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Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiminnot, jotka liittyvät yleissivistävää 
ja ammatillista koulutusta sekä nuoria
koskevan unionin poliittisen ohjelman 
täytäntöönpanoon (avoin
koordinointimenetelmä), Bolognan ja 
Kööpenhaminan prosesseihin ja nuorten 
kanssa käytävään jäsenneltyyn 
vuoropuheluun;

(a) yleissivistävää ja ammatillista 
koulutusta koskevan unionin poliittisen 
ohjelman täytäntöönpano avoimen
koordinointimenetelmän yhteydessä sekä
Bolognan ja Kööpenhaminan prosesseihin, 
erityisesti asiantuntijoiden temaattisiin 
verkostoihin ja organisaatioihin, joilla 
pyritään kartoittamaan ja levittämään 
tarkoituksenmukaisia hyviä käytänteitä ja 
innovointia kaikilla koulutusaloilla;

Or. en

Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) avoimuutta edistävien unionin 
välineiden – etenkin Europass-puitteiden, 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
(EQF), eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) ja 
ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten eurooppalaisen 
siirtojärjestelmän (ECVET) – käyttäminen 
osallistujamaissa ja tuki EU:n laajuisille 
verkostoille;

(b) avoimuutta ja tunnustusta edistävien 
unionin välineiden – etenkin Europass-
puitteiden, eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen (EQF), eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän (ECTS) ja ammatillisen 
koulutuksen opintosuoritusten 
eurooppalaisen siirtojärjestelmän 
(ECVET), ammatillisen koulutuksen 
laadunvarmistuksen eurooppalaisen 
viitekehyksen (EQAVET), Euroopan 
laadunvarmistusrekisterin (EQAR) ja 
Eurooppalaisen korkeakoulutuksen 
laadunvarmistusyhdistyksen (ENQA) –
käyttäminen osallistujamaissa ja tuki EU:n 
laajuisille verkostoille;

Or. en
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Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) poliittinen vuoropuhelu koulutus- ja 
nuorisoalan eurooppalaisten sidosryhmien 
kanssa;

(c) poliittinen vuoropuhelu koulutusalan
eurooppalaisten sidosryhmien kanssa;

Or. en

Perustelu

Nuorisoalan kysymykset sisältyvät uuteen nuorisoalaa käsittelevään lukuun.

Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Euroopan nuorisofoorumi, 
tutkintotodistusten akateemisen 
tunnustamisen kansalliset 
tiedotuskeskukset (NARIC), Eurydice-, 
Euroguidance- ja Eurodesk-verkostot
sekä kansalliset eTwinning-tukipalvelut, 
kansalliset Europass-keskukset sekä 
kansalliset tiedotustoimistot naapurimaissa, 
liittyvissä maissa, ehdokasmaissa ja 
mahdollisissa ehdokasmaissa, jotka eivät 
osallistu ohjelmaan täydessä mitassa.

(d) tutkintotodistusten akateemisen 
tunnustamisen kansalliset 
tiedotuskeskukset (NARIC), Eurydice ja 
Euroguidance-verkostot sekä kansalliset 
eTwinning-tukipalvelut, kansalliset 
Europass-keskukset sekä kansalliset 
tiedotustoimistot naapurimaissa, liittyvissä 
maissa, ehdokasmaissa ja mahdollisissa 
ehdokasmaissa, jotka eivät osallistu 
ohjelmaan täydessä mitassa.

Or. en

Perustelu

Nuorisoalan kysymykset sisältyvät uuteen nuorisoalaa käsittelevään lukuun.
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Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
10 artiklan – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) tuetaan seuraavia eurooppalaisia 
akateemisia laitoksia, joiden päämääränä 
on Euroopan edun edistäminen:

(c) tuetaan seuraavia laitoksia, joiden 
päämääränä on Euroopan edun 
edistäminen:

Or. en

Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii a) Maastrichtin julkisoikeudellinen 
Eurooppa-instituutti;

Or. en

Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii b) Trierin eurooppaoikeuden akatemia;

Or. en

Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii c) Middelfartin Euroopan 
erityisopetuksen kehittämiskeskus;
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Or. en

Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii d) Nizzan Eurooppa-koulutuksen 
kansainvälinen keskus.

Or. en

Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
II a luku (uusi) – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

II a luku
Nuoriso

Or. en

Perustelu

Avoimuuden, näkyvyyden ja jatkuvuuden vuoksi on välttämätöntä lisätä tekstiin erillinen 
nuorisoa käsittelevä luku.

Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Erityistavoitteet

Or. en
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Perustelu

Nuorisosektoria varten tarvitaan erityisiä tavoitteita, jotka ovat konkreettisia, tehokkaita ja 
riippumattomia koulutusalojen tavoitteista.

Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) eri maiden nuorten liikkuvuuden, 
kulttuurienvälisen oppimisen ja 
keskinäisen ymmärtämisen edistäminen;

Or. en

Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) nuorisotyöntekijöiden välisen 
yhteistyön ja nuorisotyöntekijöille 
järjestettävän koulutuksen edistäminen;

Or. en
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Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) heikommassa asemassa olevien 
nuorten osallistaminen;

Or. en

Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta (uusi) – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) nuorten osallistaminen 
solidaarisuutta edistäviin toimintoihin;

Or. en

Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a d) nuorisojärjestöjen ja asianomaisten 
sidosryhmien välisen verkostoinnin 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a e) nuorten epävirallisen oppimisen ja 
arkioppimisen tunnustamisen 
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helpottaminen;

Or. en

Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a f) nuorisovaihdon ja kulttuurien 
välisen vuoropuhelun kehittäminen 
Euroopan ja kolmansien maiden nuorten 
välillä;

Or. en

Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a g) nuorille suunnattujen 
tukirakenteiden kehittäminen ja 
nuorisotyöntekijöiden ja organisaatioiden 
aseman edistäminen kolmansissa maissa.

Or. en

Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
10 b artikla (uusi) – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla
Ohjelmasta tuettavat toimet

Or. en
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Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
10 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman tavoitteet nuorisoalalla 
pyritään saavuttamaan seuraavien 
toimityyppien avulla:

Or. en

Perustelu

Jotta virtaviivainen lähestymistapa, jolla saadaan aikaan yhteisvaikutuksia ohjelmassa, 
säilyy, nuorisoa käsittelevä luku noudattaa koulutusta käsittelevän luvun kolmeen 
avaintoimeen perustuvaa rakennetta.

Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
10 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus: Nuoret liikkuvat;

Or. en

Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
10 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävä yhteistyö: Nuoret tekevät 
yhteistyötä;

Or. en
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Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
10 b artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) politiikan uudistamisen tuki.

Or. en

Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
10 c artikla (uusi) – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 c artikla
Oppimiseen liittyvä henkilöiden 

liikkuvuus: Nuoret liikkuvat

Or. en

Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
10 c artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Nuorisoalan oppimiseen liittyvä 
henkilöiden liikkuvuus sisältää 
seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
10 c artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) nuorten liikkuvuus epäviralliseen tai 
arkioppimiseen liittyvässä toiminnassa 
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osallistujamaiden välillä, mukaan lukien 
erityisesti:

Or. en

Perustelu

On tärkeää täsmentää yksityiskohtaisemmin nuorisoa käsittelevän luvun toiminnot.

Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
10 c artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi) – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i) nuorisovaihto;

Or. en

Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
10 c artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi) – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) vapaaehtoistyö, etenkin 
eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun 
kautta;

Or. en

Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
10 c artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus 
osallistujamaissa. Tällainen liikkuvuus 
voi sisältää koulutus- ja 
verkostointitoimintaa.

Or. en
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Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
10 c artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tästä toimesta tuetaan myös nuorten 
ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta 
kolmansiin maihin ja kolmansista maista.

Or. en

Perustelu

On tärkeää säilyttää nuorten liikkuvuuden kansainvälinen ulottuvuus.

Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
10 d artikla (uusi) – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 d artikla
Innovointia ja hyviä käytäntöjä edistävä 

yhteistyö: Nuoret tekevät yhteistyötä

Or. en

Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
10 d artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Nuorisoalan innovointia ja hyviä 
käytänteitä edistävä yhteistyö sisältää 
seuraavaa:

Or. en

Perustelu

On tärkeää täsmentää yksityiskohtaisemmin nuorisoa käsittelevän luvun toiminnot.
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Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
10 d artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) nuorisotoiminnan alalla toimivien 
organisaatioiden strategiset 
kumppanuudet yhteisten aloitteiden 
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi ja 
kokemusten ja tietämyksen vaihdon 
edistämiseksi, mukaan lukien erityisesti:

Or. en

Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
10 d artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi) – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i) 10 c artiklassa tarkoitetut liikkuvuutta 
edistävät kumppanuudet;

Or. en

Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
10 d artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi) – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) nuorisoaloitteet ja 
kansalaisuushankkeet, joiden 
tarkoituksena on kehittää aktiivista 
kansalaisuutta, osallistumista 
demokraattiseen toimintaan ja 
yrittäjyyteen;

Or. en
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Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
10 d artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi) – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i b) hankkeet, joissa pyritään ottamaan 
käyttöön, panemaan täytäntöön ja 
edistämään innovatiivisia 
lähestymistapoja nuorisoalalla;

Or. en

Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
10 d artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi) – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i c) sosiaaliset innovaatiohankkeet;

Or. en

Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
10 d artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tietotekniset tukijärjestelmät, 
e-ystävyyskoulutoiminta (eTwinning) 
mukaan luettuna, jotka mahdollistavat 
vertaisoppimisen, virtuaaliliikkuvuuden ja 
parhaiden käytänteiden vaihdot.

Or. en

Perustelu

Näitä yhteistyön muotoja sovelletaan myös koulutusaloilla.
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Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
10 d artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tästä toimesta tuetaan myös 
kehittämistä, valmiuksien parantamista, 
alueellista yhteistyötä ja tietämyksen 
vaihtoa unionin ja kolmansien maiden 
välisten kumppanuuksien avulla, 
varsinkin naapurimaiden kanssa, etenkin 
vertaisoppimisen avulla.

Or. en

Perustelu

Tässä kohdassa säädetään kansainvälisestä yhteistyöstä myös ohjelman nuorisoa käsittelevän 
osuuden osalta.

Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
10 e artikla (uusi) – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 e artikla
Politiikan uudistamisen tuki

Or. en

Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
10 e artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Politiikan uudistamista tukevaan 
toimeen nuorisoalalla sisältyy unionin 
tasolla käynnistettäviä toimintoja, jotka 
koskevat seuraavia:

Or. en
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Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
10 e artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) nuoria koskevan unionin poliittisen 
ohjelman täytäntöönpano avoimen 
koordinointimenetelmän kautta;

Or. en

Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
10 e artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) avoimuutta ja tunnustusta edistävien 
unionin välineiden, etenkin Youthpass-
todistuksen, käyttäminen 
osallistujamaissa;

Or. en

Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
10 e artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) politiikkaa käsittelevä vuoropuhelu 
asiaankuuluvien eurooppalaisten 
sidosryhmien kanssa ja jäsentynyt 
vuoropuhelu nuorten kanssa;

Or. en
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Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
10 e artikla (uusi) – 1 kohta (uusi) – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) Euroopan nuorisofoorumi ja 
eurooppalaiset valtioista riippumattomat 
nuorisojärjestöt, unioninlaajuiset 
verkostot, mukaan lukien erityisesti 
nuorisotyön resurssikeskus nuorisotyön 
kehittämiseksi ja Eurodesk-verkostot.

Or. en

Perustelu

Nuorisoalan jatkuvuuden vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että eurooppalaiset valtioista 
riippumattomat nuorisojärjestöt saavat myös jatkossa toiminta-avustuksia nuorisoalan 
toiminnalleen.

Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
10 e artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tästä toimesta tuetaan myös 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa käytävää 
poliittista vuoropuhelua.

Or. en

Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmalla on seuraavat yleistavoitteen 
mukaiset erityistavoitteet urheilun alalla:

1. Edellä olevassa 4 ja 5 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden lisäksi ohjelmassa 
keskitytään etenkin ruohonjuuritason 
urheilutoimintaan ja sillä on seuraavat 
erityistavoitteet urheilun alalla:
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Or. en

Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori:
osallistujat (prosentteina), jotka käyttävät 
rajatylittävien hankkeiden tuloksia urheilun 
alalla esiintyvien uhkien torjuntaan.

(Tavoitteeseen liittyvät indikaattorit 
siirretään uuteen liitteeseen.)

Or. en

(Ks. tarkistus 235, jolla lisätään uusi liite, joka sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin 
liittyvät määrälliset indikaattorit.)

Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori:
osallistujat (prosentteina), jotka käyttävät 
rajatylittävien hankkeiden tuloksia hyvän 
hallintotavan edistämiseen urheilun alalla 
ja urheilijoiden kaksoisuran tukemiseen.

(Tavoitteeseen liittyvät indikaattorit 
siirretään uuteen liitteeseen.)

Or. en

(Ks. tarkistus 235, jolla lisätään uusi liite, joka sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin 
liittyvät määrälliset indikaattorit.)

Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) edistetään sosiaalista osallisuutta, 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja terveyttä 
edistävää liikuntaa lisäämällä 

(c) edistetään urheilun 
vapaaehtoistoimintaa sekä sosiaalista 
osallisuutta, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 
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osallistumista urheilutoimintaan. terveyttä edistävää liikuntaa lisäämällä 
osallistumista urheilutoimintaan.

Or. en

Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori:
osallistujat (prosentteina), jotka käyttävät 
rajatylittävien hankkeiden tuloksia 
sosiaalisen osallisuuden ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseen ja 
osallistujamäärien kasvattamiseen.

(Tavoitteeseen liittyvät indikaattorit 
siirretään uuteen liitteeseen.)

Or. en

(Ks. tarkistus 235, jolla lisätään uusi liite, joka sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin 
liittyvät määrälliset indikaattorit.)

Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ohjelman arvioimiseksi jokaiseen 
erityistavoitteeseen liittyvät mitattavat ja 
asiaankuuluvat avainindikaattorit 
määritellään tämän asetuksen liitteessä.

Or. en

(Ks. tarkistus 235, jolla lisätään uusi liite, joka sisältää kaikki erityistavoitteet sekä niihin 
liittyvät määrälliset indikaattorit.)

Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Urheilualan yhteistyötä koskeviin 
tavoitteisiin pyritään seuraavien 
rajatylittävien toimintojen avulla:

1. Urheilualan yhteistyötä koskeviin 
tavoitteisiin pyritään seuraavien 
rajatylittävien toimintojen avulla, joiden 
olisi painotuttava pääasiassa 
ruohonjuuritason urheilutoimintaan:

Or. en

Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuki ei-kaupallisille eurooppalaisille 
urheilutapahtumille, joihin osallistuu useita 
Euroopan maita;

(b) tuki ei-kaupallisille eurooppalaisille 
urheilutapahtumille, joihin osallistuu useita 
Euroopan maita ja joilla pyritään 
edistämään sosiaalista osallisuutta ja 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, kuten 
erityistapahtumia heikommassa asemassa 
oleville ryhmille;

Or. en

Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tuki urheilujärjestöjen valmiuksien 
kehittämiselle;

(d) tuki vapaaehtoistoiminnalle sekä
urheilujärjestöjen valmiuksien 
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) 16 741 738 000 euroa 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin koulutus- ja 
nuorisoalan toimiin;

(a) [88,5 prosenttia] 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin koulutusalan toimiin. Tästä 
määrärahasta pääkoulutussektoreille 
osoitetaan seuraavat vähimmäisosuudet:

Or. en

Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i) [42 prosenttia] korkea-asteen 
koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii) [21 prosenttia] ammatilliseen 
koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii) [21 prosenttia] kouluopetukseen;

Or. en



PR\909407FI.doc 77/98 PE494.473v01-00

FI

Tarkistus 198
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iv) [6 prosenttia] aikuiskoulutukseen.

Or. en

Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) [8,3 prosenttia] 10 b artiklassa 
tarkoitettuihin nuorisoalan toimiin;

Or. en

Perustelu

Nuorisoalan riippumattomuuden varmistamiseksi on välttämätöntä varmistaa, että 
nuorisoalaa varten osoitetaan erilliset määrärahat sekä varataan erillinen budjettikohta.

Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 318 435 000 euroa 10 artiklassa 
tarkoitettuihin Jean Monnet -toimintoihin;

(b) [1,8 prosenttia] 10 artiklassa 
tarkoitettuihin Jean Monnet -toimintoihin;

Or. en

Tarkistus 201
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) 238 827 000 euroa III luvussa
tarkoitettuihin urheiluun liittyviin toimiin.

(c) [1,4 prosenttia] 12 artiklassa
tarkoitettuihin urheilualan toimintoihin.

Or. en

Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoituspuitteiden lisäksi ulkoisista 
välineistä (kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä, eurooppalaisesta
naapuruuden välineestä, liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuuden välineestä ja Euroopan 
kehitysrahastosta) osoitetaan 1 812 100 
euron ohjeellinen määrä oppimiseen 
liittyviin liikkuvuustoimiin muihin kuin 
18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin
maihin tai maista sekä yhteistyöhön tai 
poliittiseen vuoropuheluun näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden
kanssa. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

2. Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoituspuitteiden lisäksi osallistuville
välineille (kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineelle, eurooppalaisen
naapuruuden välineelle, liittymistä 
valmistelevalle tukivälineelle, 
kumppanuuden välineelle ja Euroopan 
kehitysrahastolle) osoitetusta 
kokonaismäärästä osoitetaan 2 prosentin
ohjeellinen määrä oppimiseen liittyviin 
liikkuvuustoimiin kolmansiin maihin tai 
maista sekä yhteistyöhön tai poliittiseen 
vuoropuheluun näiden maiden 
viranomaisten, laitosten tai 
organisaatioiden kanssa. Vaikka näiden
varojen käyttöön sovelletaan tämän 
asetuksen säännöksiä, osallistuvien 
välineiden tavoitteita, periaatteita ja 
painopisteitä on noudatettava.

Or. en

Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Rahoitus asetetaan käyttöön kahtena 
monivuotisena määrärahakokonaisuutena, 
joista ensimmäinen kattaa ensimmäiset 
neljä vuotta ja toinen jäljellä olevat kolme 
vuotta. Rahoitus otetaan huomioon näiden
välineiden monivuotisissa maaohjelmissa 
kyseisten maiden osalta kartoitettujen 
tarpeiden ja prioriteettien mukaan.
Määrärahoja voidaan tarkistaa merkittävien 
ennakoimattomien olosuhteiden tai 
politiikassa tapahtuvien merkittävien 
muutosten mukaan EU:n ulkoisen 
toiminnan prioriteettien mukaisesti.
Yhteistyö ohjelmaan osallistumattomien
maiden kanssa voidaan tarvittaessa 
toteuttaa käyttäen kumppanuusmailta 
saatavia lisämäärärahoja, jotka asetetaan 
käytettäväksi näiden maiden kanssa 
sovittavin menettelyin.

Rahoitus asetetaan käyttöön kahtena 
monivuotisena määrärahakokonaisuutena, 
joista ensimmäinen kattaa ensimmäiset 
neljä vuotta ja toinen jäljellä olevat kolme 
vuotta. Rahoitus perustuu osallistuvien
välineiden monivuotisissa maaohjelmissa 
kyseisten maiden osalta kartoitettuihin
tarpeisiin ja prioriteetteihin. Määrärahoja 
voidaan tarkistaa merkittävien 
ennakoimattomien olosuhteiden tai 
politiikassa tapahtuvien merkittävien 
muutosten mukaan unionin ulkoisen 
toiminnan prioriteettien mukaisesti.
Yhteistyö kolmansien maiden kanssa 
voidaan tarvittaessa toteuttaa käyttäen 
kumppanuusmailta saatavia 
lisämäärärahoja, jotka asetetaan 
käytettäväksi näiden maiden kanssa 
sovittavin menettelyin.

Or. en

Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta kolmesta toimityypistä 
odotettavissa olevan lisäarvon sekä 
kriittistä massaa, toiminnan keskittämistä, 
tehokkuutta ja tuloksellisuutta koskevien 
periaatteiden mukaisesti 13 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
määrärahojen ohjeellinen jakautuminen on 
seuraava:

3. Edellä olevan 6 artiklan 1 kohdassa ja 
10 b artiklassa tarkoitetusta kolmesta 
toimityypistä odotettavissa olevan 
eurooppalaisen lisäarvon sekä kriittistä 
massaa, toiminnan keskittämistä, 
tehokkuutta ja tuloksellisuutta koskevien 
periaatteiden mukaisesti 13 artiklan 
1 kohdan a ja a a alakohdassa 
tarkoitettujen määrärahojen ohjeellinen 
jakautuminen on seuraava:

Or. en
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Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ohjelmaa varten osoitettavien 
määrärahojen on katettava myös 
toiminta-avustukset nuorisoalalla 
toimiville valtioista riippumattomille 
järjestöille.

Or. en

Perustelu

Nuorisoalan jatkuvuuden vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että eurooppalaiset valtioista 
riippumattomat nuorisojärjestöt saavat myös jatkossa toiminta-avustuksia nuorisoalan 
toiminnalleen.

Tarkistus 206
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut oppimiseen liittyvään 
henkilöiden liikkuvuuteen osoitetut 
määrärahat, joita kansallinen toimisto 
hallinnoi, jaetaan jäsenvaltion 
väestömäärän ja elinkustannusten, 
jäsenvaltioiden pääkaupunkien välisten 
välimatkojen ja tuloksellisuuden 
perusteella. Tuloksellisuutta mittaava 
parametri kattaa 25 prosenttia 
kokonaismäärärahoista 7 ja 8 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien mukaisesti.

6. Edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
ja 10 b artiklan a alakohdassa tarkoitetut 
oppimiseen liittyvään henkilöiden 
liikkuvuuteen osoitetut määrärahat, joita 
kansallinen toimisto hallinnoi, jaetaan 
jäsenvaltion väestömäärän ja 
elinkustannusten, jäsenvaltioiden 
pääkaupunkien välisten välimatkojen ja 
tuloksellisuuden perusteella.
Tuloksellisuutta mittaava parametri kattaa 
25 prosenttia kokonaismäärärahoista 7 ja 
8 kohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 207
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle ohjelman täytäntöönpanoa 
koskevat kertomukset viimeistään 31 
päivänä maaliskuuta 2017 sekä ohjelman
vaikutuksia koskevat kertomukset
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2019, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
VII luvussa vahvistettuja vaatimuksia ja 
22 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
toimistojen velvollisuuksia.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle ohjelman täytäntöönpanoa ja
vaikutuksia koskeva kertomus viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2017, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta VII luvussa 
vahvistettuja vaatimuksia ja 22 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten toimistojen 
velvollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 208
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio toimittaa lopullisen arvion 
ohjelmasta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2022.

Or. en

Tarkistus 209
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmasta 6, 10 ja 12 artiklassa 
tarkoitettujen toimien ja toimintojen kautta 
tukea saavien hankkeiden edunsaajien on 
huolehdittava saatuja tuloksia ja 
vaikutuksia koskevasta viestinnästä ja 
tiedon levittämisestä.

2. Ohjelmasta 6, 10, 10 b ja 12 artiklassa 
tarkoitettujen toimien ja toimintojen kautta 
tukea saavien hankkeiden edunsaajien on 
huolehdittava saatuja tuloksia ja 
vaikutuksia koskevasta viestinnästä ja 
tiedon levittämisestä.
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Or. en

Tarkistus 210
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Ohjelman piiriin kuuluvilla keskeisillä 
koulutussektoreilla toimivien julkisten ja 
yksityisten elinten on käytettävä Erasmus-
brändinimeä ohjelmaan liittyvässä 
viestinnässä ja tiedon levittämisessä;
brändinimi on yhdistettävä 
pääkoulutussektoreihin seuraavasti:

4. Ohjelman piiriin kuuluvilla keskeisillä 
koulutussektoreilla toimivien julkisten ja 
yksityisten elinten on käytettävä 
elinikäisen oppimisen ohjelma -
brändinimeä ohjelmaan liittyvässä 
viestinnässä ja tiedon levittämisessä;
ohjelman eri sektoreihin on käytettävä 
seuraavia brändinimiä:

Or. en

Tarkistus 211
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – -1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Comenius" kouluopetuksen yhteydessä

Or. en

Perustelu

Tekstin johdonmukaisuuden vuoksi 7 ja 8 artiklan mukaista koulutussektoreiden järjestystä on 
noudatettu.

Tarkistus 212
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– "Erasmus-korkeakoulutus" 
kaikentyyppisen korkea-asteen 
koulutuksen yhteydessä Euroopassa ja 

"Erasmus" kaikentyyppisen korkea-asteen 
koulutuksen yhteydessä Euroopassa ja 
kansainvälisellä tasolla
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kansainvälisellä tasolla

Or. en

Tarkistus 213
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– "Erasmus-ammattikoulutus" 
ammatillisen koulutuksen ja 
aikuiskoulutuksen yhteydessä

"Leonardo da Vinci" ammatillisen 
koulutuksen yhteydessä

Or. en

Tarkistus 214
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– "Erasmus-koulut" kouluopetuksen 
yhteydessä

Poistetaan.

Or. en

(Ks. tarkistus 211 p.)

Tarkistus 215
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Grundtvig" aikuiskoulutuksen 
yhteydessä

Or. en

Perustelu

On tärkeää säilyttää erillinen brändinimi aikuiskoulutussektorille.
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Tarkistus 216
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– "Erasmus-nuorisotoiminta" nuorten
epävirallisen oppimisen yhteydessä.

"nuorisotoimintaohjelma" nuorisoalan
epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 217
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä ohjelmaa koskevia hakemuksia 
voivat esittää julkiset ja yksityiset elimet, 
jotka toimivat yleissivistävän tai 
ammatillisen koulutuksen, 
nuorisotoiminnan tai ruohonjuuritason 
urheilutoiminnan alalla.

1. Tätä ohjelmaa koskevia hakemuksia 
voivat esittää julkiset tai yksityiset elimet, 
jotka toimivat yleissivistävän tai 
ammatillisen koulutuksen, 
nuorisotoiminnan tai ruohonjuuritason 
urheilutoiminnan alalla. Nuorisoryhmillä, 
jotka ovat aktiivisia nuorisotyössä, mutta 
eivät välttämättä nuorisojärjestön 
puitteissa, tulee myös olla mahdollisuus 
osallistua 10 c artiklan 1 a kohdassa ja 
10 d artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuihin 
toimintoihin.

Or. en

Tarkistus 218
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission ja jäsenvaltioiden on 
ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä 
varmistettava erityisesti, että 
koulutuksellisten, sosiaalisten, 

2. Komission ja jäsenvaltioiden on 
ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä 
varmistettava erityisesti, että sosiaalista 
osallisuutta edistetään ja sellaisten
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sukupuoleen liittyvien, fyysisten, 
psykologisten, maantieteellisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen syiden 
vuoksi vaikeuksia kokevien ihmisten 
osallistumista ohjelmaan helpotetaan.

ihmisten, joilla on erityistarpeita tai 
vähemmän mahdollisuuksia,
osallistumista ohjelmaan helpotetaan.

Or. en

Tarkistus 219
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Euroopan naapuruuspolitiikan
piiriin kuuluvat maat, jotka ovat tehneet 
unionin kanssa sopimuksia niiden 
mahdollisuudesta osallistua unionin 
ohjelmiin, edellyttäen, että unionin 
kanssa tehdään kahdenvälinen sopimus 
maiden ohjelmaan osallistumista 
koskevista ehdoista.

Or. en

Perustelu

Tällä säännöksellä naapurimaista voi tulla osallistujamaita, kaikkine oikeuksineen ja 
velvollisuuksineen.

Tarkistus 220
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelmasta tuetaan yhteistyötä 
kolmansissa, etenkin naapurimaissa maissa 
olevien kumppanien kanssa 6 ja 
10 artiklassa tarkoitettujen toimien ja 
toimintojen osalta.

3. Ohjelmasta tuetaan yhteistyötä
kolmansissa maissa, etenkin naapurimaissa 
olevien kumppanien kanssa 6, 10 ja 10 
b artiklassa tarkoitettujen toimien ja 
toimintojen osalta.

Or. en



PE494.473v01-00 86/98 PR\909407FI.doc

FI

Tarkistus 221
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asiaankuuluvat unionin politiikat, 
etenkin kulttuurin ja median, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, oikeusasioiden, kuluttaja-
asioiden, kehitysyhteistyön ja 
koheesiopolitiikan aloilla;

(a) asiaankuuluvat unionin politiikat, 
etenkin kulttuurin ja median, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, oikeusasioiden, kuluttaja-
asioiden, kehitysyhteistyön ja 
koheesiopolitiikan aloilla sekä unionin 
makroaluestrategiat, kuten Euroopan 
unionin strategia Itämeren aluetta varten 
ja Tonavan aluetta koskeva EU:n 
strategia;

Or. en

Perustelu

Koulutus-, nuoriso- ja urheilupolitiikan aloilla on tärkeää löytää synergioita unionin 
makroaluestrategioiden kanssa.

Tarkistus 222
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muut asiaankuuluvat unionin 
rahoituslähteet koulutus- ja 
nuorisopolitiikan alalla, etenkin Euroopan 
sosiaalirahasto ja muut työllisyyteen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen liittyvät 
rahoitusvälineet, Euroopan 
aluekehitysrahasto, tutkimuksen ja 
innovoinnin ohjelmat sekä 
rahoitusvälineet, jotka liittyvät 
oikeusasioihin ja kansalaisuuteen, 
terveyteen, ulkoisen yhteistyön ohjelmiin 
ja liittymistä valmisteleviin välineisiin.

(b) muut asiaankuuluvat unionin 
rahoituslähteet koulutus-, nuoriso- ja
urheilupolitiikan yhteydessä, etenkin 
Euroopan sosiaalirahasto ja muut 
työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen 
liittyvät rahoitusvälineet, Euroopan 
aluekehitysrahasto, tutkimuksen ja 
innovoinnin ohjelmat sekä 
rahoitusvälineet, jotka liittyvät 
oikeusasioihin ja kansalaisuuteen, 
terveyteen, ulkoisen yhteistyön ohjelmiin 
ja liittymistä valmisteleviin välineisiin.

Or. en
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Tarkistus 223
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tätä asetusta sovellettaessa 
"kansallisella viranomaisella" 
tarkoitetaan yhtä tai useampaa kansallista 
viranomaista, joka on kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukainen.

Or. en

Tarkistus 224
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen 
ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat 
oikeudelliset ja hallinnolliset esteet, myös 
oleskelulupien käsittelyyn liittyvät esteet.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen 
ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat 
oikeudelliset ja hallinnolliset esteet, myös, 
mikäli mahdollista, toimenpiteet, joilla 
pyritään ratkaisemaan hallinnollisia 
kysymyksiä, jotka aiheuttavat ongelmia
oleskelulupien saannissa.

Or. en

Tarkistus 225
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisen viranomaisen on kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta nimettävä yksi 
koordinointielin, jäljempänä ’kansallinen 
toimisto’. Kansallisen viranomaisen on 
toimitettava komissiolle asianmukainen 
vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointi 

3. Kansallisen viranomaisen on kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta nimettävä kansallinen 
toimisto tai kansalliset toimistot. Jos 
kansallisia toimistoja on enemmän kuin 
yksi, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukainen järjestelmä ohjelman 
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sen osalta, että kansallinen toimisto 
noudattaa asetuksen (EU) N:o XX/2012 
55 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
vi alakohdan ja 57 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan 
sekä siihen liittyvän delegoidun asetuksen 
N:o XX/2012 X artiklan säännöksiä sekä 
kansallisten toimistojen sisäistä valvontaa 
koskevia unionin vaatimuksia sekä 
sääntöjä, jotka koskevat ohjelman varojen 
hallinnointia avustuksia myönnettäessä.

täytäntöönpanon koordinoitua 
kansallisen tason hallinnointia varten, 
pyrkimyksenä erityisesti varmistaa 
ohjelman johdonmukainen ja 
kustannustehokas täytäntöönpano ja 
tehokkaat yhteydet komission kanssa 
tähän liittyen sekä helpottaa mahdollista 
varojen siirtoa toimistojen välillä, mikä 
mahdollistaa täten joustavuuden ja 
jäsenvaltioille osoitettujen varojen 
paremman käytön. Kunkin jäsenvaltion 
on määritettävä, kuinka se järjestää 
kansallisen viranomaisen ja kansallisen 
toimiston välisen suhteen, mukaan lukien 
sellaiset tehtävät kuten kansallisen 
toimiston vuotuisen työohjelman 
laatiminen.
Kansallisen viranomaisen on toimitettava 
komissiolle asianmukainen 
vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointi 
sen osalta, että kansallinen toimisto 
noudattaa asetuksen (EU) N:o XX/2012 
55 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
vi alakohdan ja 57 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan 
sekä siihen liittyvän delegoidun asetuksen 
N:o XX/2012 X artiklan säännöksiä sekä 
kansallisten toimistojen sisäistä valvontaa 
koskevia unionin vaatimuksia sekä 
sääntöjä, jotka koskevat ohjelman varojen 
hallinnointia avustuksia myönnettäessä.

Or. en

Tarkistus 226
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos komissio hylkää nimetyn kansallisen 
toimiston vaatimustenmukaisuuden 
ennakkoarvioinnin perusteella, kansallisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
toteutetaan tarvittavat korjaavat toimet, 
jotta kansalliseksi toimistoksi nimetty elin

8. Jos komissio hylkää nimetyn kansallisen 
toimiston vaatimustenmukaisuuden 
ennakkoarvioinnin perusteella, kansallisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
toteutetaan tarvittavat korjaavat toimet, 
jotta kansallinen toimisto täyttäisi 
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täyttäisi komission vahvistamat 
vähimmäisvaatimukset, tai nimettävä 
kansalliseksi toimistoksi jokin toinen elin.

komission vahvistamat 
vähimmäisvaatimukset, tai nimettävä 
kansalliseksi toimistoksi jokin toinen elin.

Or. en

Tarkistus 227
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tätä asetusta sovellettaessa 
"kansallisella toimistolla" tarkoitetaan 
yhtä tai useampaa kansallista toimistoa, 
joka on kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukainen.

Or. en

Tarkistus 228
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Sillä ei saa olla eturistiriitatilannetta 
siihen oikeudelliseen yksikköön nähden, 
johon kansallinen toimisto kuuluu. Se on 
oltava toiminnallisesti riippumaton 
oikeudellisesta yksiköstä, johon 
kansallinen toimisto kuuluu, eikä se saa 
suorittaa muuta kyseiseen oikeudelliseen 
yksikköön kohdistuvaa tai sitä varten 
suoritettavaa valvontaa tai tarkastuksia.

(c) Sillä ei saa olla eturistiriitatilannetta 
siihen oikeudelliseen yksikköön nähden, 
johon kansallinen toimisto kuuluu. Sen on 
oltava toiminnallisesti riippumaton 
oikeudellisesta yksiköstä, johon 
kansallinen toimisto kuuluu.

Or. en

Tarkistus 229
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
28 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tuloskriteereitä 
koskevan 13 artiklan 7 kohdan muuttamista 
ja kansallisten toimistojen hallinnoimiin 
toimiin sovellettavia säännöksiä koskevan 
22 artiklan 2 kohdan muuttamista.

Siirretään komissiolle valta antaa 
28 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tuloskriteereitä 
koskevan 13 artiklan 7 kohdan muuttamista 
ja kansallisten toimistojen hallinnoimiin 
toimiin sovellettavia säännöksiä koskevan 
22 artiklan 2 kohdan muuttamista sekä 
tiettyjä vuotuisen työohjelman näkökohtia 
koskevan 29 artiklan 1 kohdan 
muuttamista.

Or. en

Tarkistus 230
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman täytäntöönpano Työohjelma

Or. en

Tarkistus 231
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ohjelman
täytäntöönpanoa varten vuotuiset 
toimintaohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä 30 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Niissä 
vahvistetaan tavoitteet, odotettavat 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoituksen kokonaismäärä. Niissä on 
oltava myös kuvaus rahoitettavista 
toimista, maininta kullekin toimelle 
osoitetun rahoituksen määrästä, 

1. Ohjelman tarkennettua suuntautumista
varten ja kun otetaan huomioon kehitys 
koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla,
komissiolla on valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä noudattaen 28 artiklaa, jossa 
vahvistetaan prioriteetit, jotka perustuvat 
4 a artiklassa, 4 c artiklassa, 
10 a artiklassa ja 11 artiklassa 
säädettyihin erityistavoitteisiin, sekä 
valinta- ja arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.
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rahoituksen jakautuminen jäsenvaltioiden 
kesken kansallisen toimiston kautta 
hallinnoitaville toimille sekä
toimenpiteiden täytäntöönpanon alustava 
aikataulu. Niissä on mainittava 
avustusten osalta prioriteetit, keskeiset
arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä.

Or. en

Tarkistus 232
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi) – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Varainhoitoasetuksen 
(EU) N:o xxx/2012 mukaisesti komissio 
hyväksyy vuotuisen toimintaohjelman 
täytäntöönpanosäädöksillä, joissa 
vahvistetaan ennakoidut tulokset, 
täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoituksen kokonaismäärä. Vuotuisessa 
työohjelmassa on oltava myös kuvaus 
rahoitettavista toimista, maininta kullekin 
toimelle osoitetun rahoituksen määrästä, 
rahoituksen jakautuminen jäsenvaltioiden 
kesken kansallisen toimiston kautta 
hallinnoitaville toimille sekä 
toimenpiteiden täytäntöönpanon alustava 
aikataulu. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 233
Ehdotus asetukseksi
29 artikla 1 a kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jotta varmistetaan avoimuus, vuotuisessa 
työohjelmassa on myös viittauksen 
perusteella mainittava 4 a artiklassa, 
4 c artiklassa, 10 a artiklassa ja 
11 artiklassa säädetyt erityistavoitteet sekä 
avustusten osalta painopisteet, keskeiset 
arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä 1 kohdassa tarkoitettujen 
delegoitujen säädösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 234
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komitea kokoontuu 
erityiskokoonpanoissa käsittelemään 
alakohtaisia kysymyksiä. Soveltuvissa 
tapauksissa sosiaaliset kumppanit 
kutsutaan osallistumaan kokouksiin 
tarkkailijoina.

Or. en

Tarkistus 235
Ehdotus asetukseksi
Liite (uusi)

Komission teksti

Parlamentin tarkistus
Liite
Indikaattorit ohjelman arviointia varten
(5 ja 11 artikla)
Erityistavoitteet Liitännäisindikaattorit
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Parannetaan avaintaitojen ja osaamisen 
tasoa ja etenkin niiden 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoihin 
ja yhteiskuntaan nähden, edistetään 
henkilökohtaista kehitystä 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;

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

nuoret osallistujat (prosentteina), jotka 
ilmoittavat, että heillä on paremmat 
valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen ja 
poliittiseen toimintaan

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

Tavoitteeseen liittyvä indikaattori:
Organisaatiot (prosentteina), jotka ovat 
osallistuneet ohjelmaan ja kehittäneet tai 
ottaneet käyttöön innovatiivisia 
menetelmiä

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;

Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: niiden 
jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka 
hyödyntävät avoimen 
koordinointimenetelmän tuloksia 
kansallisen politiikkansa kehittämisessä

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 

Tavoitteeseen liittyvä indikaattori:
liikkuvuus- ja yhteistyötoimiin 
osallistuvien EU:n ulkopuolisten 
korkeakoulujen lukumäärä
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korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.
Parannetaan kielten opetusta ja oppimista 
ja edistetään kielellistä 
monimuotoisuutta;

Tavoitteeseen liittyvä indikaattori:
Kielitaitoaan parantaneet osallistujat 
(prosentteina)

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

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

Edistetään osallistumista 
ruohonjuuritason urheilutoimintaan 
tukemalla urheilutoimintaa tarjoavia, 
voittoa tavoittelemattomia rakenteita.

Tavoitteeseen liittyvä indikaattori:
urheilujärjestöjen määrä, joiden 
osallistujamäärä on kasvanut ohjelman 
myötä.

Torjutaan urheilun alalla esiintyviä 
rajatylittäviä uhkia, kuten dopingia, 
väkivaltaa, rasismia ja 
suvaitsemattomuutta;

Tavoitteeseen liittyvä indikaattori:
Osallistujat (prosentteina), jotka käyttävät 
rajatylittävien hankkeiden tuloksia 
urheilun alalla esiintyvien uhkien 
torjuntaan

Tuetaan hyviä hallintotapoja urheilun 
alalla ja urheilijoiden kaksoisuraa;

Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: 
osallistujat (prosentteina), jotka käyttävät 
rajatylittävien hankkeiden tuloksia hyvän 
hallintotavan edistämiseen urheilun alalla 
ja urheilijoiden kaksoisuran tukemiseen.

Edistetään urheilun vapaaehtoistoimintaa 
sekä sosiaalista osallisuutta, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja terveyttä edistävää 
liikuntaa lisäämällä osallistumista 
urheilutoimintaan.

Tavoitteeseen liittyvä indikaattori:
osallistujat (prosentteina), jotka käyttävät 
rajatylittävien hankkeiden tuloksia 
vapaaehtoistoiminnan, sosiaalisen 
osallisuuden ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseen ja 
osallistujamäärien kasvattamiseen.

Or. en

(Ks. tarkistukset 49–61.)

Perustelu

Tekstin sisäisen johdonmukaisuuden vuoksi tämä liite sisältää kaikki kuhunkin 5 ja 
11 artiklan mukaiseen erityistavoitteeseen liittyvät määrälliset indikaattorit.
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PERUSTELUT

Johdanto

Marraskuussa 2011 komissio esitti ehdotuksen asetukseksi uudesta monivuotisesta koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelmasta, jonka kesto on seitsemän vuotta (2014–2020).

Ehdotetulla ohjelmalla yhdistetään kaikki nykyiset koulutusalan ohjelmat ja toimet: korkea-
asteen koulutus (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus sekä kahdenväliset ohjelmat EU:n ja 
kolmansien maiden välillä), kouluopetus (Comenius), ammatillinen koulutus (Leonardo da 
Vinci), aikuiskoulutus (Grundtvig) ja nuorisoasiat (nuorisotoimintaohjelma). Ohjelma sisältää 
myös säännöksiä Jean Monnet -toiminnoille sekä erillisen luvun urheilutoimia varten.

Toinen merkittävä muutos on ehdotetun ohjelman rakenne. Komissio on painottanut 
yhdenmukaistamista ja joustavuutta; toimia ja hallinnollisia määräyksiä on virtaviivaistettu ja 
yksinkertaistettu.

Ehdotettu ohjelma perustuu kolmeen avaintoimityyppiin:

Avaintoimet Toiminnan painopiste

Avaintoimi 1:

Oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus

Henkilöstö, korkea-asteen ja ammatillisessa koulutuksessa olevat 
opiskelijat, yhteiset maisterintutkinnot, Erasmus Master 
(opintolainojen takausjärjestelmä), nuoriso

Avaintoimi 2:

Innovointia ja hyvien 
käytänteiden vaihtoa edistävä 
yhteistyö

Strategiset kumppanuudet, osaamisyhteenliittymät, alakohtaiset 
taitoyhteenliittymät ja tietotekniset tukijärjestelmät

Avaintoimi 3:

Politiikan uudistamisen tuki

Tuki Eurooppa 2020 -strategian hallintotavalle ja avoimelle 
koordinointimenettelylle

Esittelijän ehdotukset

Esittelijä pitää myönteisenä komission aikomusta vähentää nykyisten ohjelmien 
pirstaleisuutta ja päällekkäisyyksiä. Yksinkertaistetussa ehdotuksessa on kuitenkin vaikea 
kartoittaa konkreettisia toimintoja koulutus- ja nuorisoalalla. Etenkin nuorisosektori on jätetty 
ehdotuksessa lähes huomioitta.

Esittelijä haluaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:
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1. Ohjelman nimi ja sektorikohtaiset brändinimet

Komissio ehdottaa, että ohjelmaa kutsutaan nimellä "Yhteinen Erasmus", luottaen siihen 
tosiasiaan, että "Erasmus" on laajasti tunnettu suuren yleisön keskuudessa 
maailmanlaajuisesti. "Erasmus" yhdistetään kuitenkin vahvasti korkeakouluopiskelijoiden 
liikkuvuuteen. "Erasmus"-lyhenteellä tarkoitetaan itse asiassa Euroopan 
korkeakouluopiskelijoiden liikkuvuutta koskevaa toimintaohjelmaa (EuRopean Action 
Scheme for the Mobility of University Students).

"Erasmus"-ohjelmassa ei korkea-asteen koulutuksen lisäksi oteta huomioon muita uuden 
ohjelman piiriin kuuluvia aloja, joita ovat kouluopetus, ammatillinen koulutus, 
aikuiskoulutus, nuoriso ja urheilu. Esittelijä ehdottaa näin ollen, että ohjelman nykyinen, 
tunnettu "elinikäisen oppimisen ohjelma" -nimi säilytetään.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että yksittäisten koulutusalojen identiteetti on säilytettävä ja 
sitä on vahvistettava. On näin ollen tärkeää jatkaa nykyisten brändinimien käyttöä: Comenius
(kouluopetuksen osalta), Erasmus (korkea-asteen koulutuksen osalta), Leonardo da Vinci
(ammatillisen koulutuksen osalta), Grundtvig (aikuiskoulutuksen osalta) ja 
nuorisotoimintaohjelma (nuorisoasioiden osalta). Tämä on mahdollista tehdä säilyttäen 
komission ehdottaman virtaviivaisemman rakenteen.

2. Rakenne

Esittelijä pitää komission ehdottamaa virtaviivaista rakennetta myönteisenä. Erilliset luvut 
ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta määritetään selvästi ohjelman kolme tärkeintä alaa, jotka 
ovat (1) koulutus, (2) nuoriso ja (3) urheilu.

Sekä koulutusta käsittelevässä luvussa että nuorisoa käsittelevässä luvussa tulisi säilyttää 
ehdotuksen kolmen toimityypin rakenne: (1) oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus, 
(2) innovointia ja hyviä käytäntöjä edistävä yhteistyö ja (3) politiikan uudistamisen tuki.
Toimintojen (1) ja (2) osalta on kuitenkin välttämätöntä tarkentaa eri koulutussektorien ja 
nuorisoalan tavoitteet ja toiminnot.

3. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

Yleisen ja tiivistetyn luoteensa vuosi ehdotus ei sisällä tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa 
kattamistaan toiminnoista eri koulutussektoreilla. Tulevan säädöksen lukijan on kuitenkin 
pystyttävä tunnistamaan mihin toimintoihin voi hakea mitäkin rahoitusta. Konkreettisten 
toimien ja sektoreiden paremman näkyvyyden vuoksi esittelijän mielestä on tärkeää linjata 
kunkin koulutussektorin tärkeimmät tavoitteet ja toiminnot.

Lisäksi ehdotuksessa painotetaan vahvasti korkea-asteen koulutusta, kun taas muut 
koulutussektorit saavat paljon vähemmän näkyvyyttä. Esittelijä painottaa oikean tasapainon 
löytämisen tärkeyttä kaikkien tekstin kattamien koulutussektoreiden välillä.

Korkea-asteen koulutuksen toimintojen, erityisesti opiskelijoiden liikkuvuuden osalta, 
tarvitaan enemmän joustavuutta liikkuvuustoimien mukauttamiseksi Bolognan uudistuksiin ja 
uusiin Euroopassa perustettuihin tutkintorakenteisiin, joita ovat kandidaatin-, maisterin- ja 
tohtorintutkinnot.
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Lisäksi on tärkeää luoda mahdollisuuksia yhdistää osa-aikainen opiskelu osa-aikaiseen 
harjoitteluun ulkomailla Erasmus-oleskelun aikana. Erasmus-liikkuvuuskausia ei myöskään 
tulisi rajoittaa yhteen akateemiseen vuoteen ja yhteen yliopistoon. Sen sijaan pitäisi olla 
mahdollista opiskella vähintään kahdessa yliopistossa eri akateemisina vuosina.

Esittelijän mielestä on myös lyhytnäköistä rajoittaa koulutusalan kansainvälistä ulottuvuutta 
yksinomaan korkea-asteen koulutukseen. Pitkän seitsemänvuotisen ohjelmakauden valossa 
olisi hyödyllistä mahdollistaa tietty joustavuus siltä varalta, että on tarpeen laajentaa 
kansainvälistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen alalle tämän alan kehittämisen 
tukemiseksi kolmansissa maissa, erityisesti naapurimaissa.

4. Nuoriso

Ehdotus ei sisällä erillistä lukua tai edes artiklaa nuorisoalasta. On tärkeää varmistaa, että 
nuorisotoimintaohjelman toiminnot jatkuvat ja saavat soveltuvaa rahoitusta. Avoimuuden ja 
riippumattomuuden vuoksi on tärkeää, että nuorisoalalle on sekä erillinen luku että erillinen 
budjettikohta. Lisäksi on varmistettava, että eurooppalaiset valtioista riippumattomat 
nuorisojärjestöt saavat myös jatkossa soveltuvaa rahoitusta.

Ehdotuksessa korostetaan vahvasti avaintaitojen ja osaamisen saavuttamista, mikä todellakin 
on tärkeää nuorten työllistettävyyden kannalta. Jos EU:n tavoitteena kuitenkin on olla älykäs, 
kestävä ja osallistava talous, sen on myös keskityttävä nuorten henkilökohtaiseen kehitykseen, 
sosiaaliseen osallisuuteen ja aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnan toimintaan.

5. Urheilu

Komission mukaan ohjelman edunsaajat ovat julkiset elimet tai kansalaisyhteiskunnan 
järjestöt, jotka toimivat ruohonjuuritason urheilutoiminnan alalla. Näin ollen esittelijä 
ehdottaa painokkaasti lisäämään käsitteen "ruohonjuuritason urheilu" sekä ehdotuksen 
määritelmiin että asianomaisiin artikloihin. Lisäksi ehdotuksessa olisi painotettava enemmän 
vapaaehtoistoimintaa urheilun alalla.

6. Jean Monnet -toiminnot

Nykyisessä elinikäisen oppimisen ohjelmassa on yhteensä kuusi laitosta, jotka saavat 
operatiivista rahoitusta Jean Monnet -toimintojen kautta. Ehdotuksessa operatiivista rahoitusta 
on määrä saada ainoastaan College of Europe (Brüggen ja Natolin laitokset) sekä Firenzen 
yliopistollinen Eurooppa-instituutti. Maastrichtin julkisoikeudellinen Eurooppa-instituutti, 
Trierin eurooppaoikeuden akatemia, Middelfartin Euroopan erityisopetuksen 
kehittämiskeskus ja Nizzan Eurooppakoulutuksen kansainvälinen keskus eivät enää kuuluisi 
tuen piiriin. On tärkeää säilyttää kaikkien tällä hetkellä rahoitusta saavien laitosten 
operatiivinen rahoitus, ja esittelijä ehdottaa täten näiden laitosten sisällyttämistä säädökseen.

7. Määrärahojen vähimmäismäärä sektoreittain
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Ehdotuksessa jokaisen toimintalohkon määrärahojen vähimmäismäärä mainitaan ainoastaan 
(ei-sitovissa) perusteluissa. On tärkeää sisällyttää nämä määrärahat säädökseen, jotta niistä 
tulee oikeudellisesti sitovia.

Elinikäisen oppimisen ohjelmassa vähimmäismäärät ovat 82 prosenttia. Ehdotuksessa 
kokonaisprosenttimäärä on kuitenkin vain 56 prosenttia, mikä tarkoittaa, että jousto-osuus on 
44 prosenttia. Esittelijä vaatii, että asetukseen lisätään suurempi määrä, jotta luotettava 
rahoitus varmistetaan kullekin sektorille.

8. Kansalliset viranomaiset ja kansalliset toimistot

Ehdotus perustuu ajatukseen, että kullekin jäsenvaltiolle on nimitettävä yksi kansallisen 
viranomainen ja yksi kansallinen toimisto. Esittelijän mielestä tämä asia kuuluu 
toissijaisuusperiaatteen soveltamisalaan – jokaisella jäsenvaltiolla on erilainen hallinnollinen 
rakenne ja tulee olla oikeus päättää sopiva kansallisten viranomaisten ja toimistojen määrä.

9. Ohjelmakomitea

Ehdotuksen virtaviivaisen rakenteen mukaisesti komissio ehdottaa vain yhtä 
ohjelmakomiteaa. Esittelijä huomauttaa, että uusi ohjelma kattaa erilaisten koulutusalojen 
lisäksi nuorisoalan ja urheilun. Lisäksi se sisältää kansainvälisen yhteistyön korkea-asteen 
koulutuksessa. Tämän heterogeenisyyden vuoksi esittelijä ehdottaa, että ohjelmakomitea 
kokoontuu eri kokoonpanoissa kunkin kokouksen aihealueen mukaisesti. Sosiaalisten 
kumppanien tulisi myös osallistua komitean työskentelyyn, kun se käsittelee niiden kannalta 
kiinnostavia aiheita.


