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Tarkistus 1
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia 
tarpeita vastaava perus-, ammatti- ja
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava perus-, ammatti-, 
korkeakoulutus ja korkean tason pätevyys, 
mikä helpottaa siirtymistä koulusta 
työelämään, lisää nuorten 
työllistettävyyttä ja vähentää 
työmarkkinoiden segmentoitumista;

Or. en

Tarkistus 2
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia
tarpeita vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan työmarkkinoiden 
tarpeita vastaava hyödyllinen perus-, 
ammatti- ja korkeakoulutus;

Or. en
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Tarkistus 3
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen menestyksekästä 
työmarkkinoille integroitumista ja uraa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

Or. en

Tarkistus 4
Vincenzo Iovine

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia
tarpeita vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava kilpailukykyisen, 
osallistavan ja kestävän yhteiskunnan 
tarpeita vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

Or. it

Tarkistus 5
Milan Zver

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia
tarpeita vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan tarpeita vastaava
perus-, ammatti- ja korkeakoulutus;

Or. en

Tarkistus 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikilla aloitteilla on 
pyrittävä tarjoamaan kaikille nuorille 
mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja 
valmistaa heitä tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava mahdollisuus 
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan 
ja yhteiskunnan muokkaamiseen ja
nykyaikaisen ja kestävän yhteiskunnan 
teknologisia tarpeita vastaava perus-, 
ammatti- ja korkeakoulutus;

Or. en

Tarkistus 7
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikilla aloitteilla on 
tarjottava kaikille nuorille mahdollisuus 
osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan 
ja valmistaa heitä tulevaisuuden 
Eurooppaa varten, mikä tarkoittaa, että 
kaikille nuorille on tarjottava mahdollisuus 
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan 
ja yhteiskunnan muokkaamiseen ja
nykyaikaisen ja kestävän yhteiskunnan 
teknologisia tarpeita vastaava perus-, 
ammatti- ja korkeakoulutus;

Or. en

Tarkistus 8
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus sekä epävirallinen koulun 
ulkopuolella saatava koulutus; katsoo, 
että tämä edistäisi osaltaan opiskelijoiden 
täysimääräistä osallistamista heidän 
kouluaikanaan, kun korostetaan 
kansalaistietoisuuden ja yhteiskunnan 
jäsenyyden kehittämisen merkitystä 
nuoresta iästä alkaen;

Or. en
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Tarkistus 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus sekä epävirallinen 
oppiminen;

Or. en

Tarkistus 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten jatkuva 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus; katsoo, että tästä syystä 
yleissivistävää ja ammatillista koulutusta 
on tarpeen mukauttaa näiden alojen 
muuttuvien tarpeiden mukaan, jotta 
nuoret voivat päästä työmarkkinoille ja 
jotta ne, joilla on jo vuosien kokemus, 
voivat kehittää taitojaan;

Or. es
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Tarkistus 11
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus, jotta voitaisiin tukea 
heidän pääsyään työmarkkinoille; katsoo, 
ettei kukaan sellainen nuori, jolla on 
erinäisistä syistä ongelmia koulutiellään, 
saa hävitä työelämästä, vaan näiden 
nuorten on ennemminkin saatava 
kohdennettua tukea; katsoo, ettei 
koulutukseen pääsy saa riippua 
vanhempien sosiaalisesta ja 
taloudellisesta asemasta; toteaa, että 
erityisen tärkeää on koulutustasojen 
horisontaalinen läpäisevyys sekä 
yleissivistävässä että ammatillisessa 
koulutuksessa;

Or. de

Tarkistus 12
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
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korkeakoulutus; korkeakoulutus riippumatta vanhempien 
sosiaalisesta taustasta ja taloudellisesta 
tilanteesta;

Or. de

Tarkistus 13
Georges Bach

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden 
tavoitteena on oltava nuorten 
kouluttaminen tulevaisuuden Eurooppaa 
varten, mikä tarkoittaa, että kaikille 
nuorille on tarjottava nykyaikaisen ja 
kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita 
vastaava perus-, ammatti-, korkea- ja
jatkokoulutus;

Or. de

Tarkistus 14
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

korostaa, että investoinnit inhimilliseen 
pääomaan, erityisesti nuoriin sukupolviin, 
muodostavat olennaisen tärkeän ehdon, 
jotta voitaisiin toteuttaa Eurooppa 2020 
-strategiaan kirjatut tavoitteet; tähdentää 
tämän vuoksi, että yleissivistävästä ja 
ammatillisesta koulutuksesta on tehtävä 
Euroopan unionin painopistealoja;

Or. fr



PE458.607v01-00 10/97 AM\856627FI.doc

FI

Tarkistus 15
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että koulutuslaitosten on 
taattava opiskelijoilleen mahdollisuus 
opintoja täydentävään harjoitteluun, jotta 
opiskelijat voivat saada työkokemusta 
valitsemaltaan alalta ja jotta 
opiskelijoiden oppimista ja yhteyksiä 
käytännön työelämään voidaan edistää;

Or. pt

Tarkistus 16
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että Nuoret liikkeellä 
-aloitteen tavoitteiden täysipainoista 
toteuttamista varten on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä paikallisviranomaisten sekä 
kaikkien niiden osapuolten kanssa, jotka 
toimivat nuorten hyväksi;

Or. it

Tarkistus 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että nuorisopolitiikkaa on 
tarkasteltava koulutusta, työllisyyttä, 
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sosiaalista osallistamista ja makrotaloutta 
koskevien politiikkojen yhteydessä; 
korostaa, että nuorten työllisyystilanne on 
riippuvainen yleisestä talouspolitiikasta, 
ja kehottaa jäsenvaltioita siirtymään 
erityisesti nuoria hyödyttäviin 
investointeihin ja työpaikkojen luomiseen; 
pahoittelee sitä, että Nuoret liikkeellä 
-aloitteessa keskitytään pääasiassa 
työmarkkinoihin; korostaa, että 
säästötoimet, joihin liittyy esimerkiksi 
leikkauksia koulutusjärjestelmistä ja 
työpaikkojen luomisesta, eivät auta 
nuoria, ja ne vahingoittavat mahdollisesti 
yhteiskuntaa ja taloutta pitkällä 
ajanjaksolla;

Or. en

Tarkistus 18
Eider Gardiazábal Rubial, Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, 
Ramona Nicole Mănescu, Damien Abad

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että nuorisopolitiikkaa on 
tarkasteltava koulutusta, työllisyyttä, 
sosiaalista osallistamista ja makrotaloutta 
koskevien politiikkojen yhteydessä; 
pahoittelee sitä, että Nuoret liikkeellä 
-aloitteessa keskitytään pääasiassa 
työmarkkinoihin; korostaa, että 
säästötoimet, joihin liittyy esimerkiksi 
leikkauksia koulutusjärjestelmistä ja 
työpaikkojen luomisesta, eivät auta 
nuoria, ja ne vahingoittavat mahdollisesti 
yhteiskuntaa ja taloutta pitkällä 
ajanjaksolla;

Or. en
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Tarkistus 19
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa tarvetta vähentää 
koulunkäynnin varhaista lopettamista, 
joka on haitallista taloudelliselle ja 
sosiaaliselle kehitykselle ja näin myös 
EU:n älykästä ja osallistavaa kasvua 
koskevalle tavoitteelle; korostaa, että tätä 
monimutkaista ongelmaa voidaan 
tarkastella vain tehokkailla paikallisen, 
alueellisen ja kansallisen sekä yhteisön 
tason strategioilla kiinnittämällä 
huomiota jokaisen jäsenvaltion 
ominaispiirteisiin ja erityisiin 
ominaisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 20
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. on tyytyväinen korkean tason 
asiantuntijaryhmän perustamiseen, jonka 
puheenjohtajana toimii Alankomaiden 
prinsessa Laurentien, määrittämään 
heikon lukutaidon syitä ja keinoja 
parantaa lukutaidon tasoa EU:ssa ja 
edistämään osaltaan tehokkaita ratkaisuja 
myös köyhyyden ja työllistettävyyden 
kaltaisilla aloilla;

Or. en
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Tarkistus 21
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten 
taso, henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

2. ottaa huomioon, että 
nuorisotyöttömyysaste on tällä hetkellä 
noin 21 prosenttia Euroopan unionissa ja 
näin ollen se kuuluu unionin 
kiireisimpiin haasteisiin; toteaa, että 
koska vuoteen 2020 mennessä noin 
35 prosenttia kaikista työpaikoista 
edellyttää paitsi pätevyyttä, myös 
sopeutumis- ja innovaatiokykyä, on 
pyrittävä intensiivisesti Eurooppa 2020 
-strategiassa määritettyyn tavoitteeseen
nostaa niiden 30–34-vuotiaiden osuutta, 
joilla on korkeakoulututkinto tai tähän 
rinnastettava tutkinto, vähintään 
40 prosenttiin; toteaa samalla, että 
koulunsa keskeyttäneille on tarjottava 
luovia mahdollisuuksia jatkaa jälleen 
opintojaan;

Or. de

Tarkistus 22
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten 
taso, henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 

2. ottaa huomioon, että nuorisotyöttömyys 
on ongelma, joka on ratkaistava; katsoo, 
että tämän ratkaisemiseksi nuoria on 
suojeltava ikään perustuvalta syrjinnältä 
työpaikalla panemalla tehokkaasti 
täytäntöön direktiivi 2000/78/EY, jolla 
kielletään ikään perustuva syrjintä, ja 
panemalla täytäntöön kaikki työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden alan olemassa oleva 
EU:n lainsäädäntö;
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poikkeamisesta;

Or. en

Tarkistus 23
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on ongelma, joka on 
järjestettävä sen periaatteen mukaisesti, 
että siitä hyötyvät sekä työntekijä että 
työnantaja;

Or. en

Tarkistus 24
Milan Zver

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten 
taso, henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

2. ottaa huomioon ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin olisi sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen kaikki
sosiaaliset oikeudet, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;
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Or. en

Tarkistus 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on merkittävä haaste 
kaikkialla EU:ssa eivätkä EU ja 
jäsenvaltiot ole tähän mennessä 
puuttuneet siihen riittävästi; korostaa, että 
nuoren työttömyys asettaa henkilön hyvin 
suureen pitkän ajanjakson 
köyhyysvaaraan ja että kaikkiin 
työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

Or. en

Tarkistus 26
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on merkittävä haaste 
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kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

kaikkialla EU:ssa ja se on poistettava; 
korostaa, että nuoren työttömyys asettaa 
henkilön hyvin suureen pitkän ajanjakson 
köyhyysvaaraan ja että kaikkiin 
työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

Or. en

Tarkistus 27
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava; katsoo, 
että tilanne on pahentunut talous- ja 
rahoituskriisin tuloksena, kun nuorten 
eurooppalaisten on entistä vaikeampi 
päästä työmarkkinoille; kaikkiin 
työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

Or. en

Tarkistus 28
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, jotta nuorille 
annettaisiin täysiarvoinen pääsy 
työelämään ja jotta estettäisiin syrjintä ja 
hyväksikäyttö, eikä hyväksy ehdotusta, 
joka koskee poikkeamista periaatteesta 
kohdella tasapuolisesti kaikkia 
työntekijöitä riippumatta heidän iästään 
ja työkokemuksestaan;

Or. de

Tarkistus 29
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työ-, koulutus- ja 
harjoittelusopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta; edellyttää, että 
sopimukset eivät saa sisältää lyhennettyjä 
irtisanomisaikoja, niissä ei saa alittaa 
voimassa olevia palkkaa koskevia ja 
oikeudellisia säädöksiä, ja henkilöstön 
rajoittamattomien osallistumisoikeuksien 
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ja yhdistymisvapauden on oltava voimassa 
ensimmäisestä työpäivästä alkaen;

Or. de

Tarkistus 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta; pitää tässä yhteydessä 
toivottavana, että luodaan eurooppalainen 
sääntökehys epätyypillisiä ja 
epäsäännöllisiä työsuhteita koskevien 
oikeuksien ja suojatoimien 
määrittelemiseksi; näitä ovat esimerkiksi 
vähimmäispalkoista sopiminen ja 
sellaisen työttömyysturvan vahvistaminen, 
joka ei ole heikompi kuin vakinaisia 
työsuhteita koskeva; 

Or. it

Tarkistus 31
Georges Bach

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
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nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet, eikä hyväksy ehdotusta tästä 
periaatteesta poikkeamisesta;

Or. de

Tarkistus 32
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
kaikkiin työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan 
nuorisotyöttömyyden syynä ei ole 
palkkojen ja niiden sivukustannusten taso, 
henkilöstön osallistumisoikeudet tai 
sosiaaliturvan taso, ja tähdentää, että 
nuorisotyöttömyys on poistettava ja että 
työsopimuksiin on sisällytettävä 
ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset 
oikeudet ilman rajoituksia, eikä hyväksy 
ehdotusta tästä periaatteesta 
poikkeamisesta;

Or. en

Tarkistus 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että Euroopan unionin on 
valvottava, että nuorille tarjottavat 
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työpaikat sisältävät taatut 
vähimmäisoikeudet terveyden, 
turvallisuuden, tulojen ja 
eläkejärjestelmiin suoritettavien maksujen 
suhteen sopimusmuotoon katsomatta;

Or. es

Tarkistus 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, ettei työn saaminen 
merkitse köyhyyden välttämistä ja että 
nuoret ovat erityisen alttiita ajautumaan 
köyhien työtätekevien luokkaan; korostaa 
tämän vuoksi, että on yhdistettävä 
toisiinsa pyrkimykset tarjota laadukkaita 
työpaikkoja ja pyrkimykset työllistää 
nuoria; korostaa tarvetta perustaa 
työllistämispolitiikka järkevään 
sosiaalipolitiikkaan, joka mahdollistaa 
ihmisarvoisen elämän työttömänä;

Or. en

Tarkistus 35
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, ettei työn saaminen 
merkitse köyhyyden välttämistä ja että 
nuoret ovat erityisen alttiita ajautumaan 
köyhien työtätekevien luokkaan; korostaa 
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tämän vuoksi, että on yhdistettävä 
toisiinsa pyrkimykset tarjota laadukkaita 
työpaikkoja ja pyrkimykset työllistää 
nuoria; korostaa tarvetta perustaa 
työllistämispolitiikka järkevään 
sosiaalipolitiikkaan, joka mahdollistaa 
ihmisarvoisen elämän työttömänä;

Or. en

Tarkistus 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, ettei Nuoret liikkeellä 
-aloitteella yksinään puututa hälyttävään 
nuorisotyöttömyyteen ja ratkaista sitä 
kaikkialla Euroopassa; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita laatimaan kansallisia 
strategioita nuorisotyöttömyyteen 
puuttumiseksi ja pääsyn takaamiseksi 
nuorille laadukkaisiin työpaikkoihin, 
opetukseen ja koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 37
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, ettei Nuoret liikkeellä 
-aloitteella yksinään puututa hälyttävään 
nuorisotyöttömyyteen ja ratkaista sitä 
kaikkialla Euroopassa; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita laatimaan kansallisia 
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strategioita nuorisotyöttömyyteen 
puuttumiseksi ja pääsyn takaamiseksi 
nuorille laadukkaisiin työpaikkoihin, 
opetukseen ja koulutukseen 
kannustamalla samalla nuoria 
yrittäjyyteen ja tukemalla sitä;

Or. en

Tarkistus 38
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategian 
yhdennettyjen suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa tarvitaan konkreettisia 
ja tarkistettavissa olevia tavoitteita 
nuorisotyöttömyyden alentamiseksi; 
katsoo, että komission olisi valvottava 
aloitteessa ehdotettuja kohderyhmiä ja 
indikaattoreita ja mitattava selkeiden 
indikaattoreiden avulla toteutuksen aikana 
saavutettavaa edistystä;

3. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategian 
yhdennettyjen suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa tarvitaan konkreettisia 
ja tarkistettavissa olevia tavoitteita sekä 
riittäviä rahoituskeinoja
nuorisotyöttömyyden alentamiseksi; 
katsoo, että komission olisi valvottava 
aloitteessa ehdotettuja kohderyhmiä ja 
indikaattoreita ja mitattava selkeiden 
indikaattoreiden avulla toteutuksen aikana 
saavutettavaa edistystä; katsoo, että
jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
kansallisissa uudistusohjelmissaan 
erityisiin nuorten työllistymistavoitteisiin, 
joiden avulla voidaan nostaa 
(koulutuksen ulkopuolella olevien) 
nuorten työllisyysaste 75 prosenttiin;

Or. en

Tarkistus 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategian 
yhdennettyjen suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa tarvitaan konkreettisia 
ja tarkistettavissa olevia tavoitteita 
nuorisotyöttömyyden alentamiseksi; 
katsoo, että komission olisi valvottava
aloitteessa ehdotettuja kohderyhmiä ja 
indikaattoreita ja mitattava selkeiden 
indikaattoreiden avulla toteutuksen aikana 
saavutettavaa edistystä;

3. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategian 
yhdennettyjen suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa tarvitaan konkreettisia 
ja tarkistettavissa olevia tavoitteita sekä 
riittäviä rahoituskeinoja
nuorisotyöttömyyden alentamiseksi; 
katsoo, että komission olisi valvottava 
aloitteessa ehdotettuja kohderyhmiä ja 
indikaattoreita ja mitattava selkeiden 
indikaattoreiden avulla toteutuksen aikana 
saavutettavaa edistystä; katsoo, että
jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
kansallisissa uudistusohjelmissaan 
erityisiin nuorten työllistymistavoitteisiin, 
joiden avulla voidaan nostaa myös 
(koulutuksen ulkopuolella olevien) 
nuorten työllisyysaste 75 prosenttiin;

Or. en

Tarkistus 40
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategian 
yhdennettyjen suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa tarvitaan konkreettisia 
ja tarkistettavissa olevia tavoitteita 
nuorisotyöttömyyden alentamiseksi; 
katsoo, että komission olisi valvottava 
aloitteessa ehdotettuja kohderyhmiä ja 
indikaattoreita ja mitattava selkeiden 
indikaattoreiden avulla toteutuksen aikana 
saavutettavaa edistystä;

3. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategian 
yhdennettyjen suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa tarvitaan konkreettisia 
ja tarkistettavissa olevia tavoitteita 
nuorisotyöttömyyden alentamiseksi; vaatii, 
että jäsenvaltioiden on tavoitteen 
saavuttamiseksi nostettava 15–25-
vuotiaiden nuorten työllisyysastetta 
10 prosenttia vuoteen 2014 mennessä; 
katsoo, että komission olisi valvottava 
aloitteessa ehdotettuja kohderyhmiä ja 
indikaattoreita ja mitattava selkeiden 
indikaattoreiden avulla toteutuksen aikana 
saavutettavaa edistystä;

Or. de
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Tarkistus 41
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategian 
yhdennettyjen suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa tarvitaan konkreettisia 
ja tarkistettavissa olevia tavoitteita 
nuorisotyöttömyyden alentamiseksi; 
katsoo, että komission olisi valvottava 
aloitteessa ehdotettuja kohderyhmiä ja 
indikaattoreita ja mitattava selkeiden 
indikaattoreiden avulla toteutuksen aikana 
saavutettavaa edistystä;

3. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategian 
yhdennettyjen suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa tarvitaan konkreettisia 
ja tarkistettavissa olevia tavoitteita 
nuorisotyöttömyyden alentamiseksi; 
toteaa, että uusien yhdennettyjen 
suuntaviivojen täytäntöönpano on 
jäsenvaltioiden vastuulla ja että komission 
on tuettava ja valvottava toimia 
kansallisella tasolla avoimella 
koordinointimenetelmällä; katsoo, että 
komission olisi valvottava aloitteessa 
ehdotettuja kohderyhmiä ja indikaattoreita 
ja mitattava selkeiden indikaattoreiden 
avulla toteutuksen aikana saavutettavaa 
edistystä;

Or. en

Tarkistus 42
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

muistuttaa, että Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteet ja 
lippulaivahankkeet, kuten "Nuoret 
liikkeellä" -aloite, tarvitsevat 
tarkoituksenmukaista rahoitusta; 
tähdentää, että nuoret hyötyvät 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen sekä työllisyysalan 
konkreettisista tuloksista ainoastaan siinä 
tapauksessa, että löydetään riittäviä 
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rahoitusmahdollisuuksia; kehottaa tässä 
yhteydessä ottamaan kokonaisvaltaisesti 
käyttöön saatavilla olevat unionin 
välineet, ensisijaisesti rakennerahastot, 
nuorille suunnattujen toimien 
rahoittamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 43

Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että nuorten ensisijaiset 
toiveet ovat itsenäisyys, terveydenhoidon 
ja kunnollisen asumisen saatavuus 
kohtuulliseen hintaan sekä mahdollisuus 
samalla opiskella, työskennellä ja kehittää 
itseään; kehottaa tämän vuoksi 
jäsenvaltioita poistamaan ikään liittyvän 
syrjinnän pääsyssä 
minimitulojärjestelmiin ja sosiaalitukeen, 
kuten nuorten sulkemisen 
minimitulojärjestelmien ulkopuolelle 
sosiaaliturvamaksujen puuttumisen 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 

4. korostaa, että kaikkien nuorten 
rajatylittävä liikkuvuus uusien taitojen 
hankkimiseksi on vahva väline nuorten 
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työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

taitojen ja pätevyyden, henkilökohtaisen 
kehityksen ja aktiivisen kansalaisuuden 
parantamiseksi; katsoo, että vapaaehtoista 
liikkuvuutta on tämän vuoksi tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta, 
sosiaalisesta tai maantieteellisestä 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä; on tämän vuoksi 
tyytyväinen komission aloitteeseen 
perustaa erityinen Nuoret liikkeellä -
verkkosivusto, jolla tarjotaan tietoa 
oppimiseen ja liikkuvuuteen liittyvistä 
mahdollisuuksista EU:ssa; korostaa 
tarvetta tiedottaa verkkosivustosta 
aktiivisesti nuorille, liikkuvuudenlisääjille 
ja muille sidosryhmille;

Or. en

Tarkistus 45
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

4. korostaa, että kaikkien nuorten 
rajatylittävä liikkuvuus uusien taitojen 
hankkimiseksi on voimakas väline 
nuorten taitojen ja pätevyyden, 
henkilökohtaisen kehityksen ja aktiivisen 
kansalaisuuden parantamiseksi; katsoo, 
että vapaaehtoista liikkuvuutta on tämän 
vuoksi tuettava riippumatta nuorten 
taloudellisesta, sosiaalisesta tai 
maantieteellisestä tilanteesta, mutta 
katsoo, että jokaisen on voitava itse päättää 
yksilöllisesti liikkuvuutensa määrästä; on 
tämän vuoksi tyytyväinen komission 
aloitteeseen perustaa erityinen Nuoret 
liikkeellä -verkkosivusto, jolla tarjotaan 
tietoa oppimiseen ja liikkuvuuteen 
liittyvistä mahdollisuuksista EU:ssa; 



AM\856627FI.doc 27/97 PE458.607v01-00

FI

korostaa tarvetta tiedottaa 
verkkosivustosta aktiivisesti nuorille, 
liikkuvuudenlisääjille ja muille 
sidosryhmille;

Or. en

Tarkistus 46
Georges Bach

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta;

Or. de

Tarkistus 47
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, sosiaalisesta tai etnisestä 
taustasta taikka vammasta tai 
terveysongelmista;

Or. en
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Tarkistus 48
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, jokaisen jäsenvaltion koulutus-
ja työvoimavaatimusten perusteella;

Or. en

Tarkistus 49
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä ja kaikkien 
koulutuksessa olevien nuorten ryhmien 
on voitava hyötyä liikkuvuudesta
koulutusalastaan riippumatta;

Or. fr
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Tarkistus 50
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä ja että koko 
prosessin ajan on oltava saatavilla 
ammatillista ohjausta ja neuvontaa;

Or. en

Tarkistus 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä ja että koko 
prosessin ajan on oltava saatavilla 
ammatillista ohjausta ja neuvontaa;

Or. en
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Tarkistus 52
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä; katsoo, että 
liikkuvuus ei saa olla epäedullista tulojen 
ja sosiaaliturvan kannalta; korostaa 
vastavuoroisen tunnustamisen merkitystä, 
kun on kyse Euroopan unionissa 
saavutetuista peruskoulu-, ammatti- ja 
korkeakoulututkinnoista sekä 
jatkokoulutuksessa saavutetusta 
pätevyydestä, jotta voitaisiin lisätä 
liikkuvuutta; vaatii, että keskinäisen 
tunnustamisen on tapahduttava
12 kuukauden kuluessa pätevyyden 
saavuttamisesta;

Or. de

Tarkistus 53
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, sillä liikkuvuus edistää 
ammatillista ja yksilöllistä kehitystä, mutta 
katsoo, että jokaisen on voitava itse päättää 
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yksilöllisesti liikkuvuutensa määrästä;

Or. de

Tarkistus 54
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen sekä 
jatkokoulutuksen ja opintojen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

Or. de

Tarkistus 55
Milan Zver

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
liikkuvuutta yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen aikana sekä työllistymisen 
vuoksi on tuettava riippumatta nuorten 
taloudellisesta tilanteesta, mutta katsoo, 
että jokaisen on voitava itse päättää 
yksilöllisesti liikkuvuutensa määrästä;

Or. en
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Tarkistus 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien nuorten 
vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen aikana sekä 
työllistymisen vuoksi on tuettava 
riippumatta nuorten taloudellisesta 
tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on 
voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
version.)

Or. pt

Tarkistus 57
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

tunnustaa paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten roolin koulutuksen ja 
liikkuvuuden yhteydessä ja korostaa sitä; 
katsoo, että Euroopan unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi 
kaikilta osin tunnustettava näiden 
viranomaisten rooli laadittaessa 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen koulutusohjelmia ja 
pantaessa niitä täytäntöön;

Or. fr

Tarkistus 58
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
4 kohta – 1 alakohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

katsoo, että tiedottamista 
mahdollisuuksista etäopiskeluun 
korkeakouluissa on lisättävä, koska tässä 
koulutusmuodossa voidaan sovittaa 
ansiotyö ja koulutus paremmin yhteen;

Or. bg

Tarkistus 59
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että nuoria on 
kannustettava saattamaan opintonsa 
päätökseen tai valitsemaan sellainen 
lisäkoulutus, jonka ansiosta he voivat 
hankkia tarvittavan pätevyyden 
parantaakseen mahdollisuuksiaan päästä 
työmarkkinoille;

Or. it

Tarkistus 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on tyytyväinen komission tavoitteisiin 
laajentaa oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta kaikkiin nuoriin Euroopassa 
vuoteen 2020 mennessä; pahoittelee 
kuitenkin sitä, että Nuoret liikkeellä 
-aloitteessa keskitytään liikaa 
opiskelijoiden liikkuvuuteen; kehottaa 
komissiota esittämään erityisiä 
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tavoitelukuja jokaisen 
liikkuvuusohjelman osalta ja asettamaan 
erityisesti selkeät ja kunnianhimoiset 
tavoitteet liikkuvuudelle ammatillisessa 
koulutuksessa; korostaa, että liikkuvuus 
on tunnustettu ammatillisessa 
koulutuksessa lisäarvoksi, sillä se 
vahvistaa työllistettävyyttä; kehottaa 
tämän vuoksi lisäämään Leonardo-
ohjelmalle osoitettua rahoitusosuutta;

Or. en

Tarkistus 61
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on tyytyväinen komission tavoitteisiin 
laajentaa oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta kaikkiin nuoriin Euroopassa 
vuoteen 2020 mennessä; pahoittelee 
kuitenkin sitä, että Nuoret liikkeellä 
-aloitteessa keskitytään liikaa 
opiskelijoiden liikkuvuuteen; kehottaa 
komissiota esittämään erityisiä ja 
kunnianhimoisia tavoitelukuja jokaisen 
liikkuvuusohjelman osalta, myös 
liikkuvuudelle ammatillisessa 
koulutuksessa; korostaa, että liikkuvuus 
on tunnustettu ammatillisessa 
koulutuksessa lisäarvoksi, sillä se 
vahvistaa työllistettävyyttä; kehottaa 
tämän vuoksi lisäämään Leonardo-
ohjelmalle osoitettua rahoitusta;

Or. en
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Tarkistus 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. on vakuuttunut, että nuorten 
liikkuvuuden, joka edistää osaltaan 
vaurautta ja nykyaikaisten 
yhteiskuntiemme tasapuolista kehitystä, 
olisi oltava pikemminkin sääntö kuin 
poikkeus; korostaa, että liikkuvuuden 
houkuttavuutta olisi vahvistettava ja että 
taloudellisen tuen olisi oltava laajaa ja 
riittävää ja sen olisi keskityttävä erityisesti 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin;

Or. en

Tarkistus 63
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. on vakuuttunut, että nuorten 
liikkuvuuden, joka edistää osaltaan 
vaurautta ja nykyaikaisten 
yhteiskuntiemme tasapuolista kehitystä, 
olisi oltava pikemminkin sääntö kuin 
poikkeus; korostaa, että liikkuvuuden 
houkuttavuutta olisi vahvistettava ja että 
taloudellisen tuen olisi oltava laajaa ja 
riittävää ja sen olisi kohdistuttava 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin;

Or. en
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Tarkistus 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa, että tarvitaan 
kunnianhimoista rahoitusta, jotta voidaan 
täyttää tavoite mahdollisuuden 
tarjoamisesta kaikille suorittaa osa 
koulutuksestaan ulkomailla; katsoo, että 
koulutuksen on oltava Euroopan 
unionille painopisteala ja että tavoitteen 
on näyttävä seuraavissa 
rahoitusnäkymissä;

Or. en

Tarkistus 65
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa, että tarvitaan 
kunnianhimoista rahoitusta, jotta voidaan 
täyttää tavoite mahdollisuuden 
tarjoamisesta kaikille suorittaa osa 
koulutuksestaan ulkomailla; katsoo, että 
koulutuksen on oltava Euroopan 
unionille painopisteala ja että tavoitteen 
on näyttävä seuraavissa 
rahoitusnäkymissä;

Or. en
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Tarkistus 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. tunnustaa paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten aseman koulutuksen ja 
liikkuvuuden alalla; katsoo, että niiden 
toimivalta ja kokemus on katsottava EU:n 
toimia täydentäväksi; korostaa, että 
tavoitteidensa saavuttamiseksi EU:n on 
kehitettävä kumppanuuteen perustuva 
lähestymistapa erityisesti paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten suhteen;

Or. en

Tarkistus 67
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. tunnustaa paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten aseman koulutuksen ja 
liikkuvuuden alalla; katsoo, että niiden 
toimivalta ja kokemus on katsottava EU:n 
toimia täydentäväksi; korostaa, että 
tavoitteidensa saavuttamiseksi EU:n on 
kehitettävä kumppanuuteen perustuva 
lähestymistapa erityisesti paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten suhteen;

Or. en
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Tarkistus 68
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
oppijoiden ja työvoiman liikkuvuutta: 
a) lisäämällä tietoisuutta ja asettamalla 
tiedon helposti saataville kaikille siitä 
kiinnostuneille nuorille, b) korostamalla 
liikkuvuuden lisäarvoa koulutuksen 
varhaisessa vaiheessa, c) varmistamalla 
liikkuvuuskokemuksista saatavan 
oppimistuloksen validoinnin 
jäsenvaltioiden välillä, d) keventämällä 
hallinnollista taakkaa ja edistämällä 
asiasta vastaavien viranomaisten 
yhteistyötä jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 69
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota edistämään 
oppijoiden ja työvoiman liikkuvuutta: 
a) vahvistamalla EU:n koulutus- ja 
nuoriso-ohjelmia, kuten Erasmusta, 
Leonardoa, ja Nuoret liikkeellä -aloitetta 
b) vahvistamalla liikkuvuutta helpottavien 
EU:n työkalujen, kuten eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän (ECTS) ja europassin 
täytäntöönpanoa ja c) kehittämällä uusia 
välineitä, joita se on jo tutkinut, kuten 
Nuoret liikkeellä -verkkosivustoa, Nuoret 
liikkeellä -korttia, eurooppalaista 
osaamispassia ja pilottihanketta "Eka 
Eures-työpaikka";
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Or. en

Tarkistus 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että epävirallinen 
oppiminen on tunnustettava täysin, sillä 
se on tärkeä voimavara 
ryhmätyöskentelyn ja luovuuden 
edistämiseksi ja auttaa siten nuorten 
integroitumista työelämään;

Or. es

Tarkistus 71
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. suhtautuu myönteisesti EURES-
hankkeeseen, sillä se voi tarjota nuorille 
mahdollisuuden löytää työpaikan, mutta 
tämä ei kuitenkaan saa johtaa Euroopan 
unionin sisäiseen aivovuotoon;

Or. de

Tarkistus 72
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että Euroopan parlamentille 
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tiedotetaan säännöllisesti 
"liikkuvuusindikaattorista", joka 
ilmaisee, miten pitkälle jäsenvaltiot ovat 
edenneet alan esteiden 
purkamisponnisteluissaan, ja vaatii 
toimenpiteiden, kuten ECVET-
järjestelmän, eurooppalaisen 
tutkintokehyksen ja ECTS-järjestelmän, 
johdonmukaista täytäntöönpanoa, jotta 
voitaisiin varmistaa opintosuoritusten ja 
tutkintojen tunnustaminen;

Or. de

Tarkistus 73
Milan Zver

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa 
nuorille tietoa työvoimapulasta kärsivistä 
ammateista ja vähentämään 
työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
esteitä;

Or. en

Tarkistus 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 

5. korostaa, että yksi avaintekijöistä 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi on 
yleissivistävän ja ammattikoulutuksen 
järjestelmien välttämätön mukauttaminen 
työmarkkinoiden todellisiin tarpeisiin; 
katsoo, että tästä syystä on tarpeen 
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myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

parantaa välittömästi peruskoulun, 
ammatillisen koulutuksen, 
korkeakoulujen ja ansiotyön välisiä 
yhdysväyliä; pitää eurooppalainen 
nuorisotakuu -aloitetta myönteisenä; 
katsoo, että työmarkkinaosapuolet ja 
nuorisojärjestöt on otettava mukaan 
nuorisotyöttömyyden alentamista koskevan 
kestävän strategian laatimiseen ja että 
ammattipätevyydet on tunnustettava 
virallisesti;

Or. es

Tarkistus 75
Milan Zver

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on tuettava 
paremmin, jotta se olisi mahdollisimman 
lyhyt, ja pitää eurooppalainen 
nuorisotakuu -aloitetta myönteisenä; 
katsoo, että työmarkkinaosapuolet ja 
nuorisojärjestöt on otettava mukaan 
nuorisotyöttömyyden alentamista koskevan 
kestävän strategian laatimiseen ja että 
kaikki ammattipätevyydet on tunnustettava 
virallisesti;

Or. en

Tarkistus 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi; korostaa tämän 
vuoksi eurooppalainen nuorisotakuu 
-aloitteentehokkaan täytäntöönpanon
suurta merkitystä ja sitä, että siitä tehdään 
aktiivisen työmarkkinoille integroitumisen 
väline; korostaa, että jäsenvaltiot eivät ole 
tähän mennessä antaneet vakuuttavia 
sitoumuksia eurooppalaisen 
nuorisotakuun täytäntöönpanemiseksi ja 
kehottaa niitä tekemään näin nopeasti; 
katsoo, että työmarkkinaosapuolet, alue- ja 
paikallisviranomaiset ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

Or. en

Tarkistus 77
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on
tunnustettava virallisesti;

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi; korostaa tämän 
vuoksi eurooppalainen nuorisotakuu 
-aloitteen suurta merkitystä ja on 
tyytyväinen siihen että siitä tehdään 
aktiivisen työmarkkinoille integroitumisen 
väline; korostaa, että jäsenvaltiot eivät ole 
tähän mennessä antaneet vakuuttavia 
sitoumuksia eurooppalaisen 
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nuorisotakuun täytäntöönpanemiseksi ja 
kehottaa niitä tekemään näin nopeasti; 
katsoo, että työmarkkinaosapuolet, alue- ja 
paikallisviranomaiset ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

Or. en

Tarkistus 78
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattiopinnot ja
-pätevyydet on tunnustettava 
vastavuoroisesti virallisesti;

Or. en

Tarkistus 79
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 



PE458.607v01-00 44/97 AM\856627FI.doc

FI

korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin, muun muassa 
kaikkien asianosaisten oppilaitosten 
nykyistä paremman yhteistyön avulla, ja 
sen on tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

Or. de

Tarkistus 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin kehittämällä 
opintojen ja ammatin valintaa tukevia 
tehokkaita palveluja ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että hankituista 
pätevyyksistä on annettava todistus 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
(EQF) mukaisesti virallisten, 
epävirallisten ja epämuodollisten 
oppimisväylien aikana;

Or. it
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Tarkistus 81
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että on varmistettava 
virallisten ja epävirallisten ja myös 
epämuodollisen pävevyyden kautta 
saavutettujen ammattipätevyyksien 
tunnustaminen kaikkialla Euroopan 
unionissa;

Or. de

Tarkistus 82
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti; katsoo, että tällä 
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alueella olisi hyvä menetellä niin, että 
luotaisiin yhteys talouden ja toisen asteen 
koulutuksen välille niin, että esimerkiksi 
eri alojen asiantuntijat antaisivat opetusta 
tai pitäisivät seminaareja, joissa he 
esittelisivät koululaisille työtään; on sitä 
mieltä, että tässä yhteydessä 
ammatinvalinnanohjauskeskusten 
avaamista olisi tuettava entistä enemmän 
ja jo olemassa olevia yksikköjä olisi 
ohjattava lisäämään tällaista toimintaa;

Or. bg

Tarkistus 83
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta 
ja myös opinto-ohjausta, ammatillisesta 
koulutuksesta ja korkeakoulusta 
ansiotyöhön on valmisteltava paremmin, ja 
pitää eurooppalainen nuorisotakuu -
aloitetta myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

Or. fr

Tarkistus 84
Georges Bach

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että koululaitosten ja 
eri ammattialojen ja ammatillisten 
toimijoiden välisiä yhteyksiä on 
tehostettava; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet olisi
tunnustettava virallisesti;

Or. fr

Tarkistus 85
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on
tunnustettava virallisesti;

5. uskoo, että on olennaisen tärkeää 
ennakoida tulevaisuudessa tarvittavien 
taitojen tarvetta, jotta koulutustarjonta 
saataisiin vastaamaan työmarkkinoiden 
todellisuutta; korostaa, että tarjonnan ja 
kysynnän nykyistä parempi 
yhteensovittaminen kuuluu nuorille 
tarkoitetun työllisyyspolitiikan 
avainkysymyksiin; katsoo näin ollen, että 
"Nuoret liikkeellä" -aloite on liitettävä 
läheisesti "Uudet taidot uusia työpaikkoja 
varten" -aloitteeseen; korostaa, että 
siirtymistä peruskoulusta, ammatillisesta 
koulutuksesta ja korkeakoulusta 
ansiotyöhön on valmisteltava paremmin ja 
sen on tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
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työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

Or. fr

Tarkistus 86
Vincenzo Iovine

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on
tunnustettava virallisesti;

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että on helpotettava
ammattipätevyyksien tunnustamista 
virallisesti 27 jäsenvaltiossa;

Or. it

Tarkistus 87
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
korkeakoulusta ansiotyöhön on 
valmisteltava paremmin ja sen on 
tapahduttava välittömästi, ja pitää 
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eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja nuorisojärjestöt 
on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden 
alentamista koskevan kestävän strategian 
laatimiseen ja että ammattipätevyydet on 
tunnustettava virallisesti;

eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta 
myönteisenä; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet, yritysten edustajat
ja nuorisojärjestöt on otettava mukaan 
nuorisotyöttömyyden alentamista koskevan 
kestävän strategian laatimiseen ja että 
ammattipätevyydet on tunnustettava 
virallisesti;

Or. en

Tarkistus 88
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

korostaa, että on välttämätöntä kehittää 
yliopistojen, koulutuslaitosten ja 
nuorisojärjestöjen välisiä 
kumppanuuksia, jotta nuoria voitaisiin 
ohjata heidän siirtyessään työelämään;

Or. fr

Tarkistus 89
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että eurooppalaisen ja 
kansallisten tutkintokehysten olisi 
tuettava entistä sujuvampaa siirtymistä 
koulutuksesta työmarkkinoille;

Or. en
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Tarkistus 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannattaa vahvasti ehdotusta 
neuvoston suositukseksi Euroopan 
nuorisotakuusta ja kehottaa neuvostoa 
hyväksymään mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 91
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannattaa vahvasti ehdotusta 
neuvoston suositukseksi Euroopan 
nuorisotakuusta ja kehottaa neuvostoa 
hyväksymään sen mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. suosittelee, että komissio kehottaa 
jäsenvaltioita vahvistamaan 
korkeakoulutuksen opetussuunnitelmiaan 
siten, että teoreettista opetusta 
täydennetään pakollisilla 
koulutusjaksoilla julkisissa tai yksityisissä 
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yrityksissä ja että näitä jaksoja varten 
luodaan takuita ja vähimmäislaatua 
koskevia määräyksiä sisältävä kehys, jolla 
varmistetaan oppiminen ja olot, joissa 
nämä koulutusjaksot suoritetaan, sillä ne 
eivät missään tapauksessa saa merkitä 
harjoittelijan tekemää pimeää työtä; 

Or. es

Tarkistus 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että koulunkäynnin 
keskeyttämistä, joka tiedetään tulevaa 
syrjäytymistä niin työelämästä kuin 
yhteiskunnastakin lisääväksi riskiksi, on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa, 
että ilmiötä on tarkasteltava 
monipuolisesti ja se on yhdistettävä 
sosiaalisiin toimenpiteisiin koulutuksen 
edistämiseksi epäsuotuisilla alueilla;

Or. en

Tarkistus 94
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että koulunkäynnin 
keskeyttämistä, joka tiedetään tulevaa 
syrjäytymistä niin työelämästä kuin 
yhteiskunnastakin lisääväksi riskiksi, on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa, 
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että ilmiötä on tarkasteltava 
monipuolisesti ja se on yhdistettävä 
sosiaalisiin toimenpiteisiin koulutuksen 
edistämiseksi epäsuotuisilla alueilla;

Or. en

Tarkistus 95
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että useat tutkimukset 
ovat osoittaneet, että osallistumisella 
korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen ja 
hoito-ohjelmiin on myönteisiä vaikutuksia 
osallistujien koulumenestykseen ja näin 
ollen heidän siirtymiseensä koulutuksesta 
työhön, erityisesti vähävaraisen ja muun 
epäsuotuisan taustan omaavilla lapsilla; 
katsoo, että on korostettava enemmän 
lasten tavoittamista varhaisessa iässä, 
jotta epäsuotuisista ryhmistä peräisin 
olevia voidaan auttaa ja varmistaa heidän 
säännöllinen osallistumisensa 
korkealaatuiseen palveluun;

Or. en

Tarkistus 96
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että nuorten perheitä ja 
lähipiiriä ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä tarjotakseen 
mahdollisimman paljon tietoa, 
valinnanvaraa ja koulutusta nuorten 
auttamiseksi hyödyntämään kaikkia 
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mahdollisuuksiaan, mutta uskoo vahvasti, 
että tästä tehtävästä suoriutuvat parhaiten 
jokaisessa jäsenvaltiossa paikallisella 
tasolla työskentelevät henkilöt;

Or. en

Tarkistus 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä;

6. katsoo, että nuorten koulua ja perheitä 
on tuettava nuorten ammatinvalinnan 
yhteydessä; korostaa tarvetta vähentää 
lähipiirin vaikutusta nuoriin näiden 
tehdessä päätöksiä tulevasta ammatistaan;

Or. en

Tarkistus 98
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 99
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä;

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita järjestämään toiselle 
asteelle 
ammatinvalinnanohjaustilaisuuksia, 
joiden ohjelma on mukautettu 
työmarkkinoiden tarpeisiin mutta joissa 
otetaan huomioon myös alueellinen 
näkökulma ja jokaisen oppilaan 
erityisominaisuudet ja -taidot; katsoo, että 
koulutus- ja työllisyysasioista vastaavat 
kansalliset laitokset suunnittelevat kunkin 
ohjelman yhdessä työmarkkinaosapuolien 
kanssa;

Or. el

Tarkistus 100
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä;

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä; korostaa, että 
koululle, joka tarjoaa ammatillista 
opetusta, välittää ammattitietoutta 
tunnustaen ja tukien kykyjä ja taitoja ja 
työhakemusharjoittelua, kuuluu 
erityisrooli, jossa se auttaa nuorten 
pätevöitymistä työmarkkinoita varten; 
katsoo, että tähän tarvitaan monissa 
tapauksissa myös yksilöllisesti 
kohdennettua tukea siten, että tarjotaan 
apua ammatinvalinnassa ja työelämään 
siirtymisessä;

Or. de
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Tarkistus 101
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä;

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä; korostaa, että vain 
näin voidaan järjestää pääsy erilaisiin 
koulutusmuotoihin sosiaalisesta taustasta 
riippumatta, ja samalla nuorille annetaan 
mahdollisuus tehdä heidän 
taipumuksiaan ja toiveitaan vastaava 
ammatinvalinta;

Or. de

Tarkistus 102
Georges Bach

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä;

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä; katsoo, että nuorta 
on tarkasteltava kokonaisuutena, johon 
kuuluvat hänen taitojensa ja 
koulutuksensa lisäksi myös hänen 
tavoitteensa, perheensä ja sosiaalinen 
ympäristönsä ja elämäntilanteensa;

Or. fr
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Tarkistus 103
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä;

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä ja että näiden 
kahden ympäristön ei pidä toimia erikseen 
vaan yhdessä;

Or. fr

Tarkistus 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä;

6. katsoo, että nuorten perheitä, 
nuorisojärjestöjä ja lähipiiriä ja koulua on 
tuettava nuorten ammatinvalinnan ja 
sopivan ammatin löytämisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 105
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä 
ja koulua on tuettava nuorten 
ammatinvalinnan ja sopivan ammatin 
löytämisen yhteydessä;

6. katsoo, että nuorten perheitä, 
nuorisojärjestöjä ja lähipiiriä ja koulua on 
tuettava nuorten ammatinvalinnan ja 
sopivan ammatin löytämisen yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 106
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6a. katsoo, että on kehitettävä edelleen 
laadukkaita uraohjauspalveluja ja 
ammatilliseen suuntautumiseen liittyvää 
neuvontaa; korostaa, että on tärkeää 
saada työmarkkinaosapuolet 
osallistumaan niiden suunnitteluun, 
organisointiin, toteutukseen ja 
rahoitukseen, jotta voidaan varmistaa 
niiden soveltuvuus työmarkkinoille ja 
tehokkuus;

Or. en

Tarkistus 107
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että työmarkkinaosapuolet ja 
nuorisojärjestöt voivat jo kauan ennen 
nuorten siirtymistä ammatilliseen 
koulutukseen pätevöittää vanhemmat ja 
koulut toimenpiteiden avulla osaaviksi 
ammatinvalinnanohjaajiksi; katsoo 
lisäksi, että erityistä tukea tarvitsevia 
nuoria varten tukitoimia on sovitettava 
kielen ja ammattisisällön osalta 
vanhempien ja sosiaalisen ympäristön 
kanssa;

Or. de
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Tarkistus 108
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa vertaisverkoissa, erityisesti 
järjestäytyneessä nuorisoliittotyössä
hankitun epämuodollisen koulutuksen 
merkitystä, sosiaalisen pätevyyden 
saavuttamisessa ammatinvalintaa varten 
ja työelämään siirtymisessä yhteisen 
vapaa-ajantoiminnan, kansainvälisten 
kohtaamisten ja yhteiskunnallisen 
vapaaehtoistyön kautta;

Or. de

Tarkistus 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää komissiota laatimaan 
nykyisten uraohjausjärjestelmien 
modernisointisuunnitelman sekä 
vahvistamaan näiden järjestelmien 
yhteyksiä ja yhteistyötä unionin tasolla; 
katsoo, että kaikkiin jäsenvaltioihin on 
tarpeen luoda nykyistä erikoistuneempia 
toimistoja, jotka ovat jatkuvassa 
yhteydessä muiden valtioiden toimistoihin 
voidakseen tarjota luotettavaa ja 
ajantasaista tietoa Euroopan unionin eri 
työmarkkinoilla olevista 
mahdollisuuksista sekä niistä 
valmiuksista, jotka kaikilla nuorilla on 
oltava tai jotka heidän on hankittava 
saadakseen niiltä työpaikan;

Or. es
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Tarkistus 110
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. painottaa sitä, miten välttämätöntä 
on, että yritykset ryhtyvät 
yhteiskuntavastuunsa mukaisesti toimiin 
tukeakseen nuoria perusteellisessa 
ammatinvalinnassa ottaen huomioon sekä 
kansalliset että Euroopan unionin 
työmarkkinat; katsoo, että näiden toimien 
lisäksi pitäisi järjestää kohdennettuja 
koulutuskursseja;

Or. el

Tarkistus 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on 
vähennettävä, että on ryhdyttävä toimiin, 
joilla voidaan antaa kattava kuva 
ammatillisista mahdollisuuksista, ja että 
erityisesti tyttöjä on jo varhain 
kannustettava ja tuettava kiinnostumaan 
matemaattis-teknisistä ammateista;

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuus on edelleen 
voimakasta ja että tämä tekijä lisää 
sukupuolten välistä eriarvoisuutta; 
korostaa, että tällä on vaikutusta sekä 
naisten työttömyyteen että köyhyyteen; 
korostaa, että on ryhdyttävä toimiin, joilla 
voidaan antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä 
ammateista;

Or. en



PE458.607v01-00 60/97 AM\856627FI.doc

FI

Tarkistus 112
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on 
vähennettävä, että on ryhdyttävä toimiin, 
joilla voidaan antaa kattava kuva 
ammatillisista mahdollisuuksista, ja että 
erityisesti tyttöjä on jo varhain 
kannustettava ja tuettava kiinnostumaan 
matemaattis-teknisistä ammateista;

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuus on edelleen 
voimakasta ja että tämä tekijä lisää 
sukupuolten välistä eriarvoisuutta; 
korostaa, että tällä on vaikutusta sekä 
naisten työttömyyteen että köyhyyteen; 
korostaa, että on ryhdyttävä toimiin, joilla 
voidaan antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä 
ammateista;

Or. en

Tarkistus 113
Vincenzo Iovine

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ammatinvalinnan
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä
on jo varhain kannustettava ja tuettava
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä 
ammateista;

7. katsoo, että on vähennettävä 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää, joka 
usein estää tai rajoittaa naisia 
suuntautumasta kohti tietynlaisia 
ammatinvalintoja, että on ryhdyttävä 
toimiin, joilla voidaan antaa kattava kuva 
ammatillisista mahdollisuuksista, ja että on 
jo varhain tuettava erityisesti tyttöjä, jotka
ovat kiinnostuneita matemaattis-teknisistä 
ammateista;

Or. it
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Tarkistus 114
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä
ammateista;

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva koulutusvaihtoehdoista 
ja myöhemmistä ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan tieteellistä, teknistä, 
matemaattista taitoa ja insinööritaitoja 
edellyttävistä ammateista;

Or. en

Tarkistus 115
Milan Zver

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä 
ammateista;

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että molempia 
sukupuolia edustavien nuorten 
kiinnostusta matemaattis-teknisiin 
ammatteihin on lisättävä jo varhain;

Or. en

Tarkistus 116
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä
ammateista;

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan ammateista, joissa 
keskitytään matematiikkaan, 
tietotekniikkaan, luonnontieteisiin ja 
tekniikkaan, ja poikia vastaavasti 
kasvatus-, hoito- ja sosiaalialan 
ammateista;

Or. de

Tarkistus 117
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä 
ammateista;

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista ensisijaisesti 
paikallisesti ja lähestymällä tässä 
yhteydessä paikallisia toimistoja, jotka 
tukevat nuoria heidän toimissaan ja 
ammatinvalinnassaan, ja että erityisesti 
tyttöjä on jo varhain kannustettava ja 
tuettava kiinnostumaan matemaattis-
teknisistä ammateista;

Or. fr
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Tarkistus 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä 
ammateista;

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, mukaan lukien tasa-
arvokysymysten neuvonantajien 
hyödyntäminen, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä 
ammateista;

Or. pt

Tarkistus 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä 
ammateista;

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä 
ammateista erityisesti eräillä strategisilla 
kehittyvillä aloilla, kuten ympäristön ja 
energiansäästön, aloilla;

Or. it
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Tarkistus 120
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä 
ammateista;

7. katsoo, että ammatinvalinnan 
sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, 
että on ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan 
antaa kattava kuva ammatillisista 
mahdollisuuksista, ja että erityisesti tyttöjä 
on jo varhain kannustettava ja tuettava 
kiinnostumaan matemaattis-teknisistä 
ammateista; toteaa, että kun otetaan 
huomioon tulevaisuuden työvoimapula, 
tyttöjen ja naisten potentiaalia on tuettava 
kohdennetusti, ja erityisesti tyttöjen ja 
nuorten naisten itseensä kohdistuvasta 
epäilystä suhteessa luonnontieteisiin ja 
teknisiin ammatteihin on päästävä 
kohdennetusti eroon tukiohjelmien 
avulla;

Or. de

Tarkistus 121
Georges Bach

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että nuorten on tehtävä 
valintansa yhä suuremmasta 
koulutustarjonnasta; katsoo, että nuorille 
on jatkuvasti tiedotettava 
työmarkkinoiden kehityksestä, jotta 
voidaan tukea juuri niitä taitoja, joita 
tarvitaan, ja tavoitteena on oltava, ettei 
kukaan vastavalmistunut nuori jää ilman 
työpaikkaa ja että koulutus- ja työvoima-
alat sovitetaan yhteen;

Or. de
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Tarkistus 122
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
yhdessä työmarkkinaosapuolien kanssa 
toisen asteen ammatillista koulutusta, 
koska jäsenvaltioiden välillä on suuria 
eroja ammatilliseen koulutukseen 
osallistuvien määrissä ja sen 
järjestämisessä; huomauttaa, että se 
vaikuttaisi ratkaisevasti Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettujen koulunsa 
keskeyttävien määrän vähentämistä ja 
työttömyyden torjumista koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen; painottaa, 
että on välttämätöntä edistää hyvien 
käytäntöjen vaihtoa avoimella 
koordinoinnilla;

Or. el

Tarkistus 123
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa joustavampien 
koulutusrakenteiden, kuten "avointen 
korkeakoulujen", luomisen sekä 
Internetin käytön lisäämisen merkitystä 
korkeakoulutuksessa, jotta kaikilla 
nuorilla on mahdollisuus osallistua 
laadukkaaseen koulutukseen eikä kukaan 
jäisi sen ulkopuolelle etäisyyden tai 
epäsuotuisan lukujärjestyksen vuoksi; 
katsoo, että nuorten työmarkkinoille 
siirtymisen viivästymisen ja 
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sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyteen 
liittyvien ongelmien vuoksi on myös 
erittäin tärkeää luoda tarvittavat 
edellytykset työn ja opiskelun 
yhdistämiselle; 

Or. el

Tarkistus 124
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Ramona Nicole Mănescu, Eider 
Gardiazábal Rubial, Pablo Zalba Bidegain

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

8. painottaa, että osallistavat 
työmarkkinatoimenpiteet, kuten julkisesti 
tuettavat työllistämisohjelmat nuorille, 
sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen, vapaaehtoistyön 
tunnustaminen ammattikokemukseksi 
sekä yrittäjyyden edistäminen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä osatekijöitä; korostaa, että 
EU:n rahoitusta nuorille on saatavilla 
Euroopan sosiaalirahaston, 
liikkuvuusohjelmien (Erasmus, Socrates, 
Leonardo) ja nuoriso-ohjelman kaltaisista 
välineistä, mutta että saatavilla olevan 
rahoituksen moninaisuuden vuoksi 
nuorisojärjestöjen on vaikea saada 
tarpeitaan vastaavaa rahoitusta; korostaa 
tarvetta helposti saatavilla olevaan 
nuorille suunnattuun rahoitukseen, jota 
vapaaehtoiset ja pienet järjestöt voivat 
tarvittaessa hallinnoida ja joka 
mahdollistaa rahoituksen yleisille 
toimenpiteille, joihin kuuluu useita 
ulottuvuuksia, kuten työllisyys, 
liikkuvuus, sosiaalinen integroituminen ja 
kulttuuritoiminta;

Or. en
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Tarkistus 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

8. painottaa, että osallistavat 
työmarkkinatoimenpiteet, kuten julkisesti 
tuettavat työllistämisohjelmat nuorille, 
sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä osatekijöitä; korostaa, että 
EU:n rahoitusta nuorille on saatavilla 
Euroopan sosiaalirahaston, 
liikkuvuusohjelmien (Erasmus, Socrates, 
Leonardo) ja nuoriso-ohjelman kaltaisista 
välineistä, mutta että saatavilla olevan 
rahoituksen moninaisuuden vuoksi 
nuorisojärjestöjen on vaikea saada 
tarpeitaan vastaavaa rahoitusta; kehottaa 
komissiota varmistamaan Euroopan 
sosiaalirahaston paremman 
hyödyntämisen nuorten työllisyyden 
lisäämiseksi; korostaa tarvetta helposti 
saatavilla olevaan nuorille suunnattuun 
rahoitukseen, jota vapaaehtoiset ja pienet 
järjestöt voivat tarvittaessa hallinnoida ja 
joka mahdollistaa rahoituksen yleisille 
toimenpiteille, joihin kuuluu useita 
ulottuvuuksia, kuten työllisyys, 
liikkuvuus, sosiaalinen integroituminen ja 
kulttuuritoiminta;

Or. en

Tarkistus 126
Vincenzo Iovine

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että aktiivinen 8. painottaa, että nuorisotyöttömyyden
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työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

poistamistavoitetta ei ole mahdollista 
saavuttaa toteuttamatta Euroopan 
laajuisesti koordinoitua ja osallistavaa 
kasvua tukevaa strategiaa, johon kuuluu 
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen, ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

Or. it

Amendment 127
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka sekä uusien, 
kestävien ja hyvien työpaikkojen luominen 
ovat nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

Or. en

Tarkistus 128
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, joka perustuu 
yrittäjähenkeen ja yrityksille suotuisaan 



AM\856627FI.doc 69/97 PE458.607v01-00

FI

nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

ympäristöön ja johon kuuluu julkisesti 
tuettavia työllistämisohjelmia nuorille, 
sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

Or. en

Tarkistus 129
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevat rahastot, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahasto, on 
maksimoitava ja niitä on käytettävä 
tehokkaasti ja kohdennetummin tähän 
tarkoitukseen;

Or. en

Tarkistus 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 
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julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
sekä oikeudenmukaisesti palkattujen 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

Or. pt

Tarkistus 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen sekä luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen sekä 
että lisäksi on luotava uusia yrityksiä, 
edistettävä yrityskulttuuria kouluissa, 
tarjottava kannustimia aloitteiden 
käynnistämiseen ja teknistä tukea 
hallinnon yksinkertaistamisessa tähän 
liittyvien toimien nopeuttamiseksi, luotava 
paikallisia palveluverkostoja hallinnan 
helpottamiseksi ja yhteyksiä yliopistojen 
ja tutkimuskeskusten kanssa tuotteiden ja 
prosessien innovaation edistämiseksi;

Or. it
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Tarkistus 132
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen, 
erityisesti tukemalla nuoria perustamalla
paikallisia toimistoja, jotka ottavat heidät 
vastaan, antavat heille tietoja, ohjaavat 
heitä ja ehdottavat erikoistunutta 
koulutusta, jota järjestetään 
mahdollisimman lähellä heidän 
asuinpaikkaansa;

Or. fr

Tarkistus 133
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen;

8. painottaa, että aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu 
julkisesti tuettavia työllistämisohjelmia 
nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien 
työpaikkojen luominen ovat 
nuorisotyöttömyyden poistamisen 
välttämättömiä edellytyksiä ja että 
käytettävissä olevia rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä 
kohdennetummin tähän tarkoitukseen; 
korostaa, että on kehitettävä yleisemmin 
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saatavilla olevia ja avoimempia 
hakumenetelmiä Euroopan 
sosiaalirahaston ohjelmiin;

Or. bg

Tarkistus 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. ilmaisee tyytyväisyytensä EIP:n 
roolin kasvattamiseen laadittaessa 
rahoitusohjelmia opiskelijoille sekä 
tuettaessa nuorten itsenäistä yrittäjyyttä; 
katsoo, että EIP:n roolia olisi kasvatettava 
vielä enemmän, jotta se investoisi 
valikoivasti jäsenvaltioiden runsaasti 
lisäarvoa tuottaville aloille ja etenkin 
sellaisiin yrityksiin, jotka ponnistelevat 
eniten palkatakseen nuoria ja antaakseen 
heille laadukasta koulutusta;

Or. es

Tarkistus 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. korostaa pk-yritysten tärkeää roolia, 
sillä ne työllistävät huomattavan osan 
väestöstä ja siten myös eurooppalaisista 
nuorista, ja katsoo siksi, että on 
välttämätöntä helpottaa pk-yritysten 
työntekijöiden jatkokoulutusta heidän 
pätevyytensä ja kilpailukykynsä 
parantamiseksi; suosittelee tutkimaan 
mahdollisuutta perustaa yhteisiä 
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eurooppalaisia koulutuspalveluita pk-
yritysten työntekijöille;

Or. es

Tarkistus 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. korostaa itsenäisen yrittäjyyden 
merkitystä nuorisotyöttömyyden 
torjunnassa ja uusien mahdollisuuksien 
luomisessa nuorille; kehottaa tästä syystä 
komissiota laatimaan 
kunnianhimoisempia yhteistyöohjelmia 
hallitusten, yliopistojen ja yritysten välille, 
jotta nuoret saavat neuvontaa ja ohjausta 
perustaessaan uutta yritystä; pyytää, että 
kaikissa jäsenvaltioissa tuetaan nykyistä 
vahvempaa nuorten itsenäisen 
yrittäjyyden kulttuuria;

Or. es

Tarkistus 137
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa, että on välttämätöntä 
parantaa julkisia työ- ja 
ammattikoulupaikkojen välityspalveluja 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi sekä 
sen mahdollistamiseksi, että työttömät 
pääsevät koulutusohjelmiin, joissa 
otetaan huomioon työmarkkinoiden 
tarpeet;
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Or. el

Tarkistus 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi;

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
ottaen huomioon heidän yksilölliset 
tarpeensa, jotta voidaan edistää heidän 
työmarkkinoille integroitumistaan ja 
pääsyään laadukkaisiin työpaikkoihin; 
katsoo, että julkisesti tuetut koulutuspaikat 
voivat olla tehokas väline heikossa 
asemassa olevien nuorten integroimiseksi;
korostaa kuitenkin, että ensimmäinen 
integroituminen työmarkkinoille on 
merkityksellinen ja että 
integrointitoimenpiteillä on tähdättävä 
tavallisille työmarkkinoille pääsyyn 
varhaisessa vaiheessa ja niitä on 
mukautettava yksilön tarpeisiin 
keskittyvillä tukitoimilla; korostaa, että 
köyhien nuorten on erityisen vaikea saada 
kokemusta ulkomailta taloudellisten ja 
kieleen liittyvien rajoitusten vuoksi ja 
joissakin tapauksissa alueellisen 
syrjinnän vuoksi; on vakuuttunut siitä, 
että taloudellista tukea on myönnettävä 
erityisesti kaikista heikoimmassa 
asemassa olevien tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 139
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi;

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
ottaen huomioon heidän yksilölliset 
tarpeensa, jotta voidaan edistää heidän 
työmarkkinoille integroitumistaan ja 
pääsyään laadukkaisiin työpaikkoihin; 
katsoo, että julkisesti tuetut koulutuspaikat 
voivat olla tehokas väline heikossa 
asemassa olevien nuorten integroimiseksi;
korostaa kuitenkin, että ensimmäinen 
integroituminen työmarkkinoille on 
merkityksellinen ja että 
integrointitoimenpiteillä on tähdättävä 
tavallisille työmarkkinoille pääsyyn 
varhaisessa vaiheessa ja niitä on 
mukautettava yksilön tarpeisiin 
keskittyvillä tukitoimilla; korostaa, että 
köyhien nuorten on erityisen vaikea saada 
kokemusta ulkomailta taloudellisten ja 
kieleen liittyvien rajoitusten vuoksi ja 
joissakin tapauksissa alueellisen 
syrjinnän vuoksi; on vakuuttunut siitä, 
että taloudellista tukea on myönnettävä 
erityisesti kaikista heikoimmassa 
asemassa olevien tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 140
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi;

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, erityisesti niitä, 
joilla ei ole sen paremmin koulutus- kuin 
työpaikkaa, on autettava saattamaan 
opintonsa loppuun, integroitumaan 
työmarkkinoille ja siirtymään työelämästä 
koulutukseen yksilöllisten tukitoimien 
avulla ja että julkisesti tuetut 
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koulutuspaikat ovat tehokas väline 
heikossa asemassa olevien nuorten 
integroimiseksi;

Or. en

Tarkistus 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi;

9. korostaa, että kaikkien nuorten 
ammatillista kouluttautumista on tuettava 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut ja maksuttomat
koulutuspaikat ovat tehokas väline 
heikossa asemassa olevien nuorten 
integroimiseksi;

Or. pt

Tarkistus 142
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi;

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi; korostaa, että 
lasten ja nuorten kohdennettu tukeminen 
jo koulussa tarjoaa edellytykset 
onnistuneelle integroitumiselle 
työmarkkinoille;

Or. de
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Tarkistus 143
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi;

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi; toteaa, että lisäksi 
köyhiä ja muita kuin köyhiä Euroopan 
kansalaisia koskevia määritelmiä ei 
vahvisteta yhteisön toimielinten laatimissa 
kriteereissä, vaan ne määritetään 
jäsenvaltioiden jo asettamien standardien 
mukaan;

Or. en

Tarkistus 144
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi;

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
ja erityisesti vammaisten nuorten 
integroimiseksi, jotta vaara joutua 
tulevaisuudessa aktiivisen toiminnan 
ulkopuolelle ja syrjäytyä sosiaalisesti 
saataisiin minimoitua;

Or. en
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Tarkistus 145
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi;

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla, ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota edistämään 
tiedottamista yleissivistävistä ja 
ammatillisista koulutusmahdollisuuksista 
vammaisille nuorille esimerkiksi 
Euroopan vammaisfoorumin ja 
vammaisten opiskelijoiden Erasmus-
vaihto-ohjelman hankkeiden yhteydessä;

Or. bg

Tarkistus 146
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi;

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat sekä 
koulutusta tukevien avustuksien 
standardoitu järjestelmä ovat tehokas 
väline heikossa asemassa olevien nuorten 
integroimiseksi;

Or. de
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Tarkistus 147
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien avulla ja että 
julkisesti tuetut koulutuspaikat ovat 
tehokas väline heikossa asemassa olevien 
nuorten integroimiseksi;

9. korostaa, että nuoria, joilla on muita 
heikommat lähtökohdat, on autettava 
integroitumaan työmarkkinoille 
yksilöllisten tukitoimien, jopa 
mentoroinnin, avulla ja että julkisesti 
tuetut koulutuspaikat ovat tehokas väline 
heikossa asemassa olevien nuorten 
integroimiseksi;

Or. fr

Tarkistus 148
Georges Bach

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. toteaa, että erityisesti niin kutsuttua 
NEET-ryhmää eli nuoria, jotka eivät ole 
työelämässä tai koulutuksessa, uhkaa 
pitkäaikaistyöttömyys; katsoo, että 
paikallisella ja alueellisella tasolla on 
tuettava tiedotuskampanjoita, joiden 
tavoitteena on tiedottaa erityisen 
haavoittuvassa asemassa oleville nuorille 
olemassa olevista perus- ja ammatillista 
koulutusta koskevista toimenpiteistä ja 
muodostaa suora yhteys asiasta vastaaviin 
työvoimaviranomaisiin;

Or. de
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Tarkistus 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että on tärkeää luoda 
työtilaisuuksia vammaisille nuorille 
perustamalla mukautettuja 
koulutusohjelmia ja edistää nykyistä 
enemmän tämän merkittävän nuorten 
ryhmän työllistämistukia, jotta he voivat 
integroitua paremmin yhteiskuntaan ja 
toteuttaa itseään;

Or. es

Tarkistus 150
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa sekä koulutukseen liittyvän 
että ammatillisen liikkuvuuden tärkeyttä 
ja sen keskeistä merkitystä ammatillisessa 
ja henkilökohtaisessa kehittämisessä, 
koska liikkuvuuden ansiosta voidaan 
vahvistaa eurooppalaista identiteettiä sekä 
edistää Euroopan unionin taloudellista ja 
sosiaalista koheesiota;

Or. it

Tarkistus 151
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9a. korostaa, että on kehitettävä erityisesti 
korkeakoulujen ja yritysten väliseen 
yhteistyöhön perustuvia uusia 
koulutustapoja, joissa noudatetaan 
työpaikkatarjontaa vastaavien oikeiden 
taitojen kehittämisen periaatetta;

Or. en

Tarkistus 152
Bastiaan Belder

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että Eurofoundin 
työohjelmaan 2009–2012 sisältyy 
erityinen hanke "vammaisten tai 
terveysongelmista kärsivien nuorten 
aktiivinen osallistaminen", ja korostaa 
niiden koulutuskeskusten ratkaisevaa 
asemaa, jotka tarjoavat sosiaalisten ja 
ammatillisten taitojen koulutusta 
vammaisille ja laitoshoidossa kasvaneille 
nuorille; kehottaa tukemaan näiden 
koulutuskeskusten kehittämistä ja 
hyödyntämistä tarvittaessa;

Or. en

Tarkistus 153
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. katsoo tarpeelliseksi toteuttaa toimia, 
joilla selvitetään kansallisella ja 
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Euroopan unionin tasolla kattavasti sitä 
ilmiötä, että tietyt nuoret ovat ilman työtä 
ja yleissivistävää tai ammatillista 
koulutusta; kehottaa komissiota 
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa 
selvittämään nuorten syrjäytymisen syitä 
ja toteuttamaan toimia nuorten 
integroimiseksi sekä tämän ilmiön 
torjumiseksi siinä yhteydessä, kun 
pyritään saavuttamaan eurooppalaisten 
työnantajien työllistämis- ja 
kilpailukykytavoitteet ja vähentämään 
koulunsa keskeyttävien määrää;

Or. el

Tarkistus 154
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä 
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet;

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa ja työelämään 
siirtymisessä sopiva keino ammatin 
löytämiseksi ja että nuorille olisi 
annettava nykyinen tilanne huomioon
ottaen mahdollisuus siirtyä 
työmarkkinoille myös määräaikaisten, 
palkallisten tai palkattomien 
harjoittelujen tai määräaikaisten 
työsopimusten kautta, mutta harjoittelu ei 
saa korvata tavanomaisia työpaikkoja; 
katsoo, että että harjoittelun yhteydessä on 
pääsääntöisesti tarjottava sosiaaliset 
oikeudet ja sitä varten on luotava 
eurooppalaiset laatupuitteet;

Or. de
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Tarkistus 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä 
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet;

10. korostaa, että työharjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi; muistuttaa 
tarpeesta asettaa työharjoittelulle 
vähimmäisvaatimukset, kuten riittävä 
toimeentulo ja sosiaaliturva, sekä 
varmistaa sen koulutuksellinen arvo; 
muistuttaa, että harjoittelupaikat eivät saa 
korvata varsinaisia työpaikkoja; korostaa, 
että sitä varten tarvitaan kiireesti 
oikeudellisesti sitovat eurooppalaiset 
laatupuitteet ja että komission on 
esitettävä aikataulutettu 
toimintasuunnitelma, jossa kuvataan, 
kuinka laatupuitteet pannaan täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 156
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
24 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä 
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet;

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva 
jäsenvaltioiden nykyisten työehtojen 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 157
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä 
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet;

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja, että 
harjoittelun kesto on rajoitettava tiukasti
ja että harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä 
varten on kiireisesti luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet kaikessa yleissivistävässä ja 
ammatillisessa koulutuksessa;

Or. de

Tarkistus 158
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä 
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet;

10. korostaa, että harjoittelu – mikäli se on 
selvästi eduksi harjoittelijan koulutukselle 
– on kaikissa ammatinvalinnan vaiheissa 
sopiva keino ammatin löytämiseksi mutta 
se ei saa korvata tavanomaisia työpaikkoja 
ja että harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä 
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet, jotta estettäisiin 
harjoittelijoiden hyväksikäyttö;

Or. de
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Tarkistus 159
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä 
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet;

10. korostaa, että laadukas harjoittelu on 
kaikissa ammatinvalinnan vaiheissa sopiva 
keino ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä 
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet; kehottaa ottamaan 
harjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan 
huomioon työuran pituuden arvioinnissa 
ja eläkevakuutuksessa;

Or. bg

Tarkistus 160
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet;

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva; 
korostaa, että on tärkeää parantaa 
työharjoittelun ja 
oppisopimuskoulutuksen laatua, ja 
korostaa, että työharjoittelua varten on 
luotava eurooppalaiset laatupuitteet;

Or. en
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Tarkistus 161
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä 
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet;

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva tai 
sosiaaliturvaan liittyvä järjestely ja sitä 
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet;

Or. el

Tarkistus 162
Georges Bach

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä 
varten on luotava eurooppalaiset 
laatupuitteet;

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa 
ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino 
ammatin löytämiseksi mutta se ei saa 
korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että 
harjoittelun yhteydessä on tarjottava 
toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä varten 
on luotava eurooppalaiset laatupuitteet;

Or. de

Tarkistus 163
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. pyytää, että liikkuvuuden 
edistämiseen tähtääviä koulutusohjelmia 
jatketaan vielä vuoden 2013 jälkeen, ja 
kehottaa lisäksi komissiota lisäämään 
tähän tarkoitettuja varoja tulevien 
puiteohjelmien laadinnan yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 164
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen ja että elinikäistä 
oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien.

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla olisi ihanteellisesti oltava 
mahdollisuus jatkokoulutukseen ja että 
elinikäistä oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien.

Or. en

Tarkistus 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen ja että elinikäistä 
oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 166
Milan Zver

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen ja että elinikäistä 
oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 167
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen ja että elinikäistä 
oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen ja että elinikäistä 
oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien.

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen työajaksi laskettavien 
koulutusjaksojen avulla ja että elinikäistä 
oppimista on tuettava ammatissa 
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aloittamisesta lähtien.

Or. pt

Tarkistus 169
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen ja että elinikäistä 
oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien.

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen ja että elinikäistä 
oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien samoin kuin 
urakehitystä.

Or. de

Tarkistus 170
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen ja että elinikäistä 
oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien.

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen ja että elinikäistä 
oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien ja että jäsenvaltioita 
on kehotettava luomaan infrastruktuuri 
riippumatonta jatkokoulutusneuvontaa 
varten, jotta taattaisiin systemaattinen 
jatkokoulutus.

Or. de
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Tarkistus 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen ja että elinikäistä 
oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien.

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus 
jatkokoulutukseen ja että jatkuvaa ja
elinikäistä oppimista on tuettava ammatissa 
aloittamisesta lähtien.

Or. it

Tarkistus 172
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
11 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

kiinnittää huomiota tiettyjen 
jäsenvaltioiden nuorten tutkintojen 
tunnustamatta jättämiseen liittyviin 
ongelmiin; vaatii, että tutkintojen 
tunnustamismenettelyjä 
yksinkertaistetaan mahdollisimman 
paljon; kehottaa laatimaan tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi 
yhdenmukaisen luettelon korkeakouluista 
ja erikoisaloista, jotka takaavat 
tutkintojen tunnustamisen koko EU:ssa, 
jotta EU:ssa olisi yksinkertaisempi 
hakumenettely ansiotyöhön pääsemiseksi 
tai opintojen aloittamiseksi toisessa 
korkeakoulussa;

Or. bg
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Tarkistus 173
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. korostaa, että yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen korkea 
laatu lisää nuorten osuutta 
työmarkkinoiden kaikilla aloilla ja takaa 
yrityksille pätevän työvoiman; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on varmistettava tämä 
vastaavien valvontaelinten avulla;

Or. de

Tarkistus 174
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
11 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11b. katsoo, että "Eka Eures-työpaikka" 
-hanketta ei saa erottaa eurooppalaisesta 
avointen työpaikkojen seurantavälineestä, 
siihen osallistumisen kynnyksen on oltava 
matala, ja sen on annettava paitsi 
työnantajille, myös työnhakijoille 
mahdollisuus luoda profiili, joka sisältää 
olennaiset tiedot;

Or. de

Tarkistus 175
Georges Bach

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. suhtautuu myönteisesti "Eka Eures-
työpaikka" -aloitteeseen eli työntekijöiden 
liikkuvuuden tukemiseen, joka olisi 
liitettävä eurooppalaiseen avointen 
työpaikkojen seurantavälineeseen, jotta 
työntekijät ja työnantajat saavat avoimen 
ja Euroopan unionin laajuisen yleiskuvan 
työmarkkinoista, ja jonka tavoitteena on 
täyttää avoimet työpaikat mahdollisimman 
nopeasti ammattitaitoisilla työntekijöillä;

Or. de

Tarkistus 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. pitää tarpeellisena tehokkaisiin 
toimenpiteisiin ryhtymistä nuorten naisten 
nuoria miehiä korkeammasta 
koulutustasosta huolimatta kärsimän työn 
saantiin ja palkkaukseen liittyvän 
syrjinnän torjumiseksi;  

Or. pt

Tarkistus 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
11 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 b. pitää tärkeänä äitiyden ja isyyden 
tukemista kaiken syrjinnän torjumisen ja 
kaikkien voimassa olevassa 
lainsäädännössä säädettyjen oikeuksien 
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toteutumisen takaamisen avulla;

Or. pt

Tarkistus 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
11 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 c. pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot 
edistävät ja harjoittavat sellaista 
nuorisopolitiikkaa, jonka avulla voidaan 
estää erityisesti muita heikommassa 
asemassa olevista perheistä tulevien 
nuorten sosiaalinen syrjäytyminen; 
katsoo, että jäsenvaltioiden on taattava 
kulttuuriin ja urheiluun liittyvien 
välineiden, ohjelmien ja tapahtumien 
maksuttomuus;

Or. pt

Tarkistus 179
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. pitää tärkeänä, että yrittäjyyttä 
edistetään ja nuoria autetaan oman 
yrityksen perustamisessa ja että Erasmus 
nuorille yrittäjille -ohjelmaa edistetään ja 
laajennetaan; suosittelee siksi 
oppilaitoksia varten EU:n 
tiedotuskampanjaa yrittäjyydestä, 
alkupääomasta, perustamisvaiheessa 
olevien yritysten verotuksesta ja 
jatkuvasta koulutustuesta;

Or. en
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Tarkistus 180
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. korostaa epävirallisen oppimisen ja 
arkioppimisen merkitystä nuorten 
kehitykselle sekä vapaaehtoistyötä; 
korostaa, että näin hankitut taidot sekä 
tarjoavat mahdollisuuksia työmaailmaan 
pääsyyn että antavat nuorille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisesti 
yhteiskuntaelämään ja ottaa vastuuta 
elämästään, samalla kun kehitetään 
heidän yrittäjyyteen liittyvää osaamistaan;

Or. en

Tarkistus 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
11 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 b. korostaa epävirallisen oppimisen ja 
arkioppimisen merkitystä nuorten 
kehitykselle; korostaa, että näin hankitut 
taidot sekä tarjoavat mahdollisuuksia 
työmaailmaan pääsyyn että antavat 
nuorille mahdollisuuden osallistua 
aktiivisesti yhteiskuntaelämään ja ottaa 
vastuuta elämästään;

Or. en

Tarkistus 182
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
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Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
11 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 b korostaa sen merkitystä, että nuoret 
osallistetaan niin työmarkkinoille ja 
talouteen kuin Euroopan tulevaisuuden 
muovaamiseen ja hallinnointiin; kehottaa 
komissiota laatimaan vihreän kirjan 
nuorten osallistumisesta;

Or. en

Tarkistus 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
11 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 c. korostaa sen merkitystä, että nuoret 
osallistetaan niin työmarkkinoille ja 
talouteen kuin Euroopan tulevaisuuden 
muovaamiseen ja hallinnointiin; kehottaa 
komissiota laatimaan vihreän kirjan 
nuorten osallistumisesta;

Or. en

Amendment 184
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
11 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 c. kehottaa komissiota säilyttämään 
nuorisotoimintaohjelman erillisenä 
tulevassa monivuotisessa 
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rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Lausuntoluonnos
11 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 d. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan
kansallisia nuorisotyöryhmiä 
varmistamaan koulutusjärjestelmien ja 
työmarkkinoiden välinen vahvempi 
yhtenäisyys ja edistämään vahvempaa ja 
jaettua vastuuta hallinnon, työnantajien 
ja yksilöiden välillä ammattitaitoon 
panostamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 
järjestämään kaikkiin kouluihin neuvoa-
antavia elimiä auttamaan sujuvassa 
siirtymisessä koulutuksesta 
työmarkkinoille ja edistämään julkisten ja 
yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 186
Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Ramona 
Nicole Mănescu, Pablo Zalba Bidegain

Lausuntoluonnos
11 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 d. kehottaa komissiota lisäämään ja 
laajentamaan osallistumista vaihto-
ohjelmiin ja parantamaan erityisesti 
nuoria koskevien ohjelmien näkyvyyttä 
esimerkiksi käyttämällä yhtä nimeä 
kaikista vaihto-ohjelmista, mutta 
säilyttämällä kunkin erityispiirteet;
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Or. en


