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Muudatusettepanek 1
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. loomaks tugevat ja innovatiivset 
Euroopat ning edendamaks sotsiaalset
kaasatust, kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid kvaliteetsesse 
haridusse ja koolitusse, et valmistada 
õpilasi ette tööturu pidevalt muutuvate 
nõudmiste jaoks;

1. arvestades, et kriis mõjutab eelkõige 
noori, räägitakse isegi „kadunud 
sugupõlvest”, kuna ELi noorte töötuse 
määr on jõudnud 23,6%ni 2013. aasta 
jaanuaris ning et veel rohkem teeb muret 
asjaolu, et 8 miljonit 15–24-aastast noort 
ei tööta ega osale ka hariduses ega 
koolituses1; kutsub liikmesriike üles, võttes 
arvesse halba sotsiaalset olukorda ELis,
suurendama investeeringuid kvaliteetsesse 
haridusse ja koolitusse, et valmistada 
õpilasi ette sotsiaalseks ja kutsealaseks 
lõimumiseks, eelkõige aga tööturu pidevalt 
muutuvate nõudmiste jaoks;
__________________
1 Euroopa Komisjoni tööhõive ja 
sotsiaalse olukorra kvartaliülevaade 
(märts 2013)

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. loomaks tugevat ja innovatiivset 
Euroopat ning edendamaks sotsiaalset 
kaasatust, kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid kvaliteetsesse 

1. loomaks tugevat ja innovatiivset 
Euroopat ning edendamaks sotsiaalset 
kaasatust, kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid kvaliteetsesse 
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haridusse ja koolitusse, et valmistada
õpilasi ette tööturu pidevalt muutuvate 
nõudmiste jaoks;

haridusse ja koolitusse eesmärgiga tagada, 
et õpilastel on vajalikud oskused ja 
vahendid edukaks sisenemiseks tööturule 
ja selles osalemiseks; rõhutab, et Euroopa 
poolaasta protsessi raames on mitmeid 
liikmesriike kutsutud tungivalt üles 
investeerima haridusse rohkem; rõhutab, 
et haridusse tehtavate investeeringute 
puudumine võib mõjutada negatiivselt 
strateegiat „Euroopa 2002”;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. loomaks tugevat ja innovatiivset 
Euroopat ning edendamaks sotsiaalset 
kaasatust, kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid kvaliteetsesse 
haridusse ja koolitusse, et valmistada 
õpilasi ette tööturu pidevalt muutuvate 
nõudmiste jaoks;

1. täitmaks ülesandeid ja saavutamaks 
eesmärke, mille EL on võtnud strateegia 
„Euroopa 2020” raames, teostamaks 
arukat, kaasavat ja säästvat 
majanduskasvu, loomaks tugevat ja 
innovatiivset Euroopat ning edendamaks 
sotsiaalset kaasatust ning suuremat 
solidaarsust ning valmistamaks samal ajal 
inimesi ette edukaks ja täisväärtuslikuks 
eluks, kutsub liikmesriike üles suurendama 
investeeringuid kvaliteetsesse haridusse ja 
koolitusse, mis valmistavad õpilasi ette 
tööturu pidevalt muutuvate nõudmiste 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. loomaks tugevat ja innovatiivset 
Euroopat ning edendamaks sotsiaalset 
kaasatust, kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid kvaliteetsesse 
haridusse ja koolitusse, et valmistada 
õpilasi ette tööturu pidevalt muutuvate 
nõudmiste jaoks;

1. loomaks tugevat ja innovatiivset 
Euroopat ning edendamaks sotsiaalset 
kaasatust ning edendamaks õpilaste 
ühiskonnas tegutsemise võimekust, 
loovust ning teadmiste ja oskuste taseme 
arengut, kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid kvaliteetsesse 
haridusse ja koolitusse, et valmistada 
õpilasi ette elama, võttes arvesse 
ühiskonna uusi nõudmisi ja tööturu 
pidevalt muutuvaid vajadusi;

Or. fi

Muudatusettepanek 5
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. loomaks tugevat ja innovatiivset 
Euroopat ning edendamaks sotsiaalset 
kaasatust, kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid kvaliteetsesse 
haridusse ja koolitusse, et valmistada 
õpilasi ette tööturu pidevalt muutuvate 
nõudmiste jaoks;

1. loomaks tugevat ja innovatiivset 
Euroopa Liitu ning edendamaks sotsiaalset 
kaasatust, kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid kvaliteetsesse 
haridusse ja koolitusse, et valmistada 
õpilasi ette tööturu pidevalt muutuvate 
nõudmiste jaoks;

Or. nl

Muudatusettepanek 6
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. loomaks tugevat ja innovatiivset 1. loomaks tugevat ja innovatiivset 
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Euroopat ning edendamaks sotsiaalset 
kaasatust, kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid kvaliteetsesse 
haridusse ja koolitusse, et valmistada 
õpilasi ette tööturu pidevalt muutuvate 
nõudmiste jaoks;

Euroopat ning edendamaks sotsiaalset 
kaasatust, kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid kvaliteetsesse 
haridusse ja koolitusse, et valmistada 
õpilasi ette tööturu pidevalt muutuvate 
nõudmiste jaoks ning aidata neil 
omandada valdkondadevahelisi oskusi, 
mis on kõige nõutumad;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub liikmesriike üles töötama välja 
majanduskasvul ja tööhõivel põhinevat 
strateegiat; rõhutab, et inimkapitali 
investeerimine on oluline, saavutamaks 
2020. aasta strateegia eesmärke, mis 
seisnevad tugeva ja innovaatilise Euroopa 
loomises, sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamises ja kodanikuaktiivsuse 
edendamises;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, kui vajalik on säilitada 
hariduse riiklik rahastamine ning et 
liikmesriigid peaksid kasutama Euroopa 
struktuurifonde paremini ära ja 
tugevdama sotsiaalpartnerite kaasatust 
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haridusse ja koolitusse;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. õpetajate koondamine, mis on mõnes 
toetust saanud riigis suurenenud, on 
toonud tagajärgi, nagu õpetamise 
kvaliteedi halvenemine, koolide 
sulgemine, õppekavade vaesumine ja 
õppeedukuse halvenemine ja koolist 
väljalangemine; õpilaste arvu 
suurenemine õpetaja kohta 
haridussektoris tehtud kärbete tõttu 
halvendab haridussüsteemi pedagoogilist 
kvaliteeti, mille eesmärk peab olema 
õpilaste lähem saatmine õpetaja poolt 
nende hariduskäigus;

Or. pt

Muudatusettepanek 10
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. õpetajate töölevõtmine ja värbamine 
on haridussüsteemide säilimiseks 
põhitähtis protsess; palub liikmesriikidel 
täita direktiivis 1999/70/EÜ tähtajaliste 
töölepingute kohta sätestatud põhimõtet;

Or. pt
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Muudatusettepanek 11
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste 
ja tööturu vahelist ebakõla;

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele ning 
pakuks samas üldoskusi – mis aitavad 
õpilastel probleeme lahendada, olla 
paindlikud ja suutelised kohanema 
prognoosimatute olukordadega ning 
meeskonnatööga ja tööga 
mitmekultuurilises keskkonnas –,
praktilisi ettevõtlusoskusi ja
loodusteaduste, tehnoloogia, 
inseneriteaduste ja matemaatikaga seotud 
oskusi, kõrgetasemelist digitaalset 
kirjaoskust ja tõhusat võõrkeeleoskust, 
mis on kättesaadav kõigile;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste 
ja tööturu vahelist ebakõla;

2. kutsub liikmesriike üles tagama, et 
hariduse andmisel käsitletakse iga 
võimaliku õpilase vajadusi tõhusal ja 
osalemist võimaldaval viisil, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele ning oskustele, mida 
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nõutakse sektorites, kus tagatakse 
tõenäoliselt kvaliteetsed ja jätkusuutlikud 
töökohad, näiteks jätkusuutliku ja
kaasava majandusega, keskkonnaalase 
ülemineku ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud 
sektorites;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste 
ja tööturu vahelist ebakõla;

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
mitmekülgsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, 
üldoskuste ja loovuse arendamisele, 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, aga ka kunstiainetele 
ja liikumisele, et tagataks tasakaalustatud 
üldharidus ja parandataks olukordi, mille 
puhul saavutatud üldharidus ja 
erioskused ei vasta tööturu muutuvatele 
vajadustele;

Or. fi

Muudatusettepanek 14
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 2. rõhutab vajadust kõrgematasemeliste 
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efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste ja 
tööturu vahelist ebakõla;

teadmiste ja oskuste järele; kutsub seega 
liikmesriike üles pakkuma efektiivsemat 
haridust, mis pööraks tähelepanu 
kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste ja 
tööturu vahelist ebakõla;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Roberta Angelilli

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste 
ja tööturu vahelist ebakõla;

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele;

Or. it

Muudatusettepanek 16
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
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ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste
ja tööturu vahelist ebakõla;

ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et viia oskused ja 
tööturg omavahel vastavusse;

Or. nl

Muudatusettepanek 17
Rachida Dati

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste ja 
tööturu vahelist ebakõla;

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja võõrkeeltele
varasemas eas, et vähendada oskuste ja 
tööturu vahelist ebakõla;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Heinz K. Becker

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu üld- ja ettevõtlusoskustele, 
loodusteaduste, tehnoloogia, 
inseneriteaduste ja matemaatikaga seotud 
oskustele, digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste ja 



PE510.631v01-00 12/51 AM\935078ET.doc

ET

võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste ja 
tööturu vahelist ebakõla;

tööturu vahelist ebakõla;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste ja 
tööturu vahelist ebakõla;

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, eelkõige seoses 
ettevõtja sotsiaalse vastutusega (ESV),
loodusteaduste, tehnoloogia, 
inseneriteaduste ja matemaatikaga seotud 
oskustele, digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste ja 
tööturu vahelist ebakõla;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste ja 
tööturu vahelist ebakõla;

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste ja 
tööturu vahelist ebakõla; märgib sellega 
seoses ära töökohtade loomise potentsiaali 
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sellistes valdkondades nagu roheline 
majandus, tervishoid ja 
infokommunikatsioon, mis nõuavad 
lähiaastatel aina rohkem kvalifitseeritud 
töötajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste ja 
tööturu vahelist ebakõla;

2. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
efektiivsemat haridust, mis pööraks 
tähelepanu kodanikuaktiivsusele, üld- ja 
ettevõtlusoskustele, loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatikaga seotud oskustele, 
digitaalsele kirjaoskusele ja 
võõrkeeleoskusele, et vähendada oskuste ja 
tööturu vahelist ebakõla; rõhutab siiski, et 
kuna üha suuremal arvul ettevõtteid läheb 
kriisi tõttu pankrotti, ei ole varsti enam 
struktuure, mis oleksid võimelised 
pakkuma noortele praktikat või tööd, 
sõltumata liikmesriikide jõupingutustest 
lahendada ebakõla nõudluse ja 
pakkumise vahel; on seega seisukohal, et 
kõik katsed reformida haridust ELis on 
asjatud, kui sellega ei kaasne meetmed, 
mis teeksid ettevõtete sulgemisele ja/või 
nende tootmise mujale viimisele lõpu;

Or. it

Muudatusettepanek 22
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. arvestades teravat probleemi, mis 
puudutab oskuste mittevastavust tööturu 
vajadustele, kutsub liikmesriike üles 
noorte töötuse ennetamise nimel 
edendama ettevõtete ja ülikoolide vahelist 
koostööd spetsialistide koolitusel ja 
õppekavade koostamisel ning kehtestama 
koolides karjäärinõustamise tunde;

Or. el

Muudatusettepanek 23
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. majandus- ja finantskriisi tõttu ei ole 
paljude leibkondadel enam selliseid 
majanduslikke tingimusi, et nad saaksid 
tasuda kõrghariduse kulusid, mis on 
suurendanud koolist väljalangevust selles 
haridusastmes; on seisukohal, et 
liikmesriigid peavad tagama kõikidele 
nende majanduslikust olukorrast 
olenemata õiguse tasuta, universaalsele ja 
kvaliteetsele haridusele;

Or. pt

Muudatusettepanek 24
Roberta Angelilli

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub liikmesriike üles määrama 
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kindlaks spetsiaalsed ja juhendusega 
haridus- ja õppekavad, mis põhinevad 
pidevatel järelmeetmetel koolist 
väljalangemise vältimiseks, et omandatud 
oskused vastaksid tööturu praegustele ja 
tulevastele nõudmistele;

Or. it

Muudatusettepanek 25
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab liikmesriikidele meelde 
vajadust väärtustada õpitulemusi, 
eesmärgiga anda noortele teadmisi ja 
oskusi, mis on vajalikud nende 
sotsiaalseks ja kutsealaseks lõimumiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest 
elanikerühmadest pärit õpilaste, nagu 
romade, sisserändajate ja puuetega 
inimeste erinevatele vajadustele;

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja tõstaks 
esile koolide ja ettevõtjate vahelise 
partnerluse arendamist, et toetada 
koolituse kohandamist tööturu 
vajadustega;
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Or. fr

Muudatusettepanek 27
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest 
elanikerühmadest pärit õpilaste, nagu 
romade, sisserändajate ja puuetega 
inimeste erinevatele vajadustele;

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
lähenemist, mis vastaks õpilaste, eriti 
puuetega inimeste erinevatele vajadustele;

Or. it

Muudatusettepanek 28
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest elanikerühmadest 
pärit õpilaste, nagu romade, sisserändajate
ja puuetega inimeste erinevatele 
vajadustele;

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest elanikerühmadest 
pärit õpilaste, nagu vaimu- ja/või füüsiliste
puuetega inimeste erinevatele vajadustele;

Or. nl
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Muudatusettepanek 29
Heinz K. Becker

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest elanikerühmadest 
pärit õpilaste, nagu romade, sisserändajate 
ja puuetega inimeste erinevatele 
vajadustele;

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest elanikerühmadest 
pärit õpilaste, nagu puuetega inimeste, 
sisserändajate ja vähemuste erinevatele 
vajadustele;

Or. de

Muudatusettepanek 30
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest elanikerühmadest 
pärit õpilaste, nagu romade, sisserändajate 
ja puuetega inimeste erinevatele
vajadustele;

3. kutsub liikmesriike üles edendama ja 
kindlustama elukestva õppe 
lähenemisviisiga kooskõlas olevat kaasavat 
ja integreeritud haridussüsteemi, mis 
tagaks võrdse juurdepääsu kõigil tasanditel 
ja pakuks individuaalset lähenemist, mis 
vastaks õpilaste, eriti mitteosalemise või 
tõrjutuse ohus olevate, näiteks kaitsetutest 
elanikerühmadest pärit õpilaste, sealhulgas
romade, sisserändajate ja puuetega 
inimeste vajadustele;

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks
individuaalset lähenemist, mis vastaks
õpilaste, eriti kaitsetutest 
elanikerühmadest pärit õpilaste, nagu 
romade, sisserändajate ja puuetega 
inimeste erinevatele vajadustele;

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, pannes erilist rõhku 
võrdsele juurdepääsule kõigil tasanditel ja 
pakkudes toetavat ja individuaalset 
lähenemist ning individualiseeritud 
võimalusi sõltuvalt õpilaste, eriti kaitsetute 
elanikerühmade liikmete, nagu romade, 
sisserändajate ja puuetega inimeste 
erinevatest vajadustest kogu nende 
õpilaste kooli tuleku, õpinguaja ja kooli 
lõpetamise vältel;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest elanikerühmadest 
pärit õpilaste, nagu romade, sisserändajate 
ja puuetega inimeste erinevatele 
vajadustele;

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdsed
tingimused õppekohtadele 
konkureerimisel ja juurdepääsu õppele 
kõigil tasanditel ja pakuks individuaalset 
lähenemist, mis vastaks eri tasemel 
õpilaste, eriti kaitsetutest elanikerühmadest 
pärit õpilaste, nagu romade, sisserändajate 
ja puuetega inimeste erinevatele 
vajadustele;

Or. fi
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Muudatusettepanek 33
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest elanikerühmadest 
pärit õpilaste, nagu romade, sisserändajate 
ja puuetega inimeste erinevatele 
vajadustele;

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
kvalifitseerimissüsteemi, mis tagaks 
võrdse juurdepääsu kõigil tasanditel ja 
pakuks individuaalset lähenemist, mis 
vastaks õpilaste, eriti kaitsetutest 
elanikerühmadest pärit õpilaste, nagu 
romade, sisserändajate ja puuetega 
inimeste erinevatele vajadustele;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest elanikerühmadest 
pärit õpilaste, nagu romade, sisserändajate 
ja puuetega inimeste erinevatele 
vajadustele;

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel, hõlmaks 
kõrgelt kvalifitseeritud õpetajaid ja 
koolitajaid, uuenduslikke õppemeetodeid, 
kõrgetasemelist infrastruktuuri ja 
vahendeid, tööturu suurt asjakohasust 
ning võimalusi edasiseks hariduseks ja 
koolituseks ja pakuks individuaalset 
lähenemist, mis vastaks õpilaste, eriti 
kaitsetutest elanikerühmadest pärit 
õpilaste, nagu romade, sisserändajate ja 
puuetega inimeste erinevatele vajadustele;
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Or. en

Muudatusettepanek 35
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest elanikerühmadest 
pärit õpilaste, nagu romade, sisserändajate 
ja puuetega inimeste erinevatele 
vajadustele;

3. kutsub liikmesriike üles kindlustama 
elukestva õppe lähenemisviisiga kooskõlas 
olevat kaasavat ja integreeritud 
haridussüsteemi, mis tagaks võrdse 
juurdepääsu kõigil tasanditel ja pakuks 
individuaalset lähenemist, mis vastaks 
õpilaste, eriti kaitsetutest elanikerühmadest 
pärit õpilaste, nagu romade, sisserändajate 
ja puuetega inimeste erinevatele 
vajadustele; rõhutab vajadust, et 
liikmesriigid tugevdaksid oma elukestva 
õppe strateegiaid, muutes kutsealase 
koolituse atraktiivseks ja võimaldades igal 
inimesel saada kasu oma õigusest 
haridusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et tuleks eelistada 
põhioskuste omandamist: kõigil noortel 
peab olema põhiteadmiste ja oskuste baas 
toimetulekuks elus ja töös; rõhutab, et 
keskenduda tuleks ebasoodsas olukorras 
olevatele piirkondadele ja raskustes 
olevate noortele, ning usub, et iga õpilane 
on vaja kaasata oma projekti loomisse, 
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pannes aluse kõigile mõeldud 
karjääriharidusele ja moodulile, mis aitab 
tutvuda erinevate ametitega juba 
keskkooli alguses;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et paljudes äärepoolsemates 
piirkondades on täheldatud 
haridusasutustele juurdepääsuga seotud 
teravat probleemi, mille tagajärjel tõuseb 
kooliharidusest kõrvalejäämise määr; 
arvestades ka suuri majanduslikke 
raskusi, millega enamik Euroopa 
kodanikest silmitsi seisab, kutsub 
liikmesriike üles võtma konkreetseid 
meetmeid selliste takistuste ületamiseks;

Or. el

Muudatusettepanek 38
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub liikmesriike üles looma 
tugistruktuure hariduslike erivajadustega 
õpilaste kaasamiseks kõikides 
haridussüsteemides; juhib tähelepanu 
asjaolule, et õpilaste nimetamine 
hariduslike erivajadustega õpilasteks peab 
toimuma õpilase vanemate, 
eripedagoogide, klassijuhataja või rühma 
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juhatuse liikme ning tervishoiuteenuste 
töötaja või sotsiaalkindlustuse osavõtul;

Or. pt

Muudatusettepanek 39
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kutsub kõrghariduse tähtsuse 
tõusmise raamistikus liikmesriike üles 
toetama noorte juurdepääsu ülikoolidele, 
kasutades selleks muu hulgas soodsatel 
tingimustel õppelaenude, stipendiumite ja 
korralike elamistingimuste pakkumist, 
sest paljud noored ei ole majanduslike 
raskuste tõttu suutelised oma õpinguid 
jätkama. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
haavatavatele ühiskonnagruppidele, 
näiteks noortele, kes on pärit 
perekondadest, kus on pikaajalisi töötuid;

Or. el

Muudatusettepanek 40
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. kutsub liikmesriike looma või 
tugevdama riikliku tööturu vajadusi 
analüüsivaid vaatluskeskusi või 
samaväärseid struktuure ning 
integreerima saadud tulemusi 
haridusprotsessi igas etapis;

Or. el
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Muudatusettepanek 41
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele juhendamist 
kogu nende õpingute vältel ja aidates 
neile tagada ligipääsu Erasmuse 
programmile ja praktikatele;

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust ning 
täitma nii strateegia „Euroopa 2020” 
peamise eemärgi vähendada 
väljalangevust alla 10%ni, algatades 
kõrgetasemelisi väikelaste 
haridusprogramme, arengu- ja 
hooldusprogramme ning tagama nende 
võrdse kättesaadavuse laste jaoks,
pakkudes ka mitmekülgseid 
õppekavaväliseid tegevusi ja kaasates 
lapsevanemaid õppeprotsessi; tuletab 
meelde, et kõik need meetmed on 
hädavajalikud, et võidelda lapsepõlves 
ilmnenud ebasoodsatest tingimustest 
lähtuva ebavõrdsusega, hoida ära 
ebasoodsas olukorras olevate õpilaste 
õpetamise segregeeritud erikoolides ning 
lõpetada põlvkonnast põlvkonda kanduv 
vaesuse taastootmine ja sotsiaalne 
tõrjutus;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades konkreetsete ja tööturu 
vajadustega kohandatud
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õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele juhendamist 
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile 
ja praktikatele;

haridusprogramme, väikelaste arengu- ja 
hooldusprogramme ning pakkudes 
ebasoodsas olukorras olevatele õpilastele 
juhendamist kogu nende õpingute vältel;

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele juhendamist 
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile ja 
praktikatele;

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelastele vanuserühma 
tasemele sobivaid ravi-, haridus-, arengu-
ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid õppimise edendamisse ning 
pakkudes ebasoodsas olukorras olevatele 
õpilastele juhendamist kogu nende 
õpingute vältel ja aidates neile tagada 
ligipääsu Erasmuse programmile ja 
praktikatele;

Or. fi

Muudatusettepanek 44
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, mis on 
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õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele juhendamist 
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile ja 
praktikatele;

kättesaadavad kõigile ning mille juures 
keskendutakse kogu varase lapsepõlve 
perioodile alates sünnist kuni kuuenda 
eluaastani, pakkudes õppekavaväliseid 
tegevusi, kaasates lapsevanemaid ja 
hästitoimivaid kohalikke valitsusväliseid 
organisatsioone selliste meetmete 
rakendamisse ja jälgimisse ning pakkudes 
ebasoodsas olukorras olevatele õpilastele 
juhendamist kogu nende õpingute vältel ja 
aidates neile tagada ligipääsu Erasmuse 
programmile ja praktikatele;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele juhendamist 
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile ja 
praktikatele;

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist varakult lahkumist, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele juhendamist 
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile ja 
kõrgetasemelistele praktikatele;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Heinz K. Becker

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele juhendamist
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile ja 
praktikatele;

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele edasiaitamist
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile ja 
praktikatele;

Or. de

Muudatusettepanek 47
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele juhendamist 
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile ja 
praktikatele;

4. rõhutab, et ELi 2020. aastaks seatud 
eesmärk vähendada koolist väljalangevust 
nõuab kõikide liikmesriikide suuri 
jõupingutusi; rõhutab, et muude 
strateegiate seas peaksid liikmesriigid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele 
mitmekülgseid tugistruktuure, näiteks 
juhendamist kogu nende õpingute vältel ja 
aidates neile tagada ligipääsu Erasmuse 
programmile ja praktikatele; rõhutab, et 
praegune osalemise määr Erasmuse 
programmis on väiksema sissetulekuga 
õpilaste puhul keskmisest madalam ning 
et tuleb teha tõelisi jõupingutusi, et muuta
ELi programmid alaesindatud rühmade 
jaoks kättesaadavamaks ja 
ligitõmbavamaks;
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Or. en

Muudatusettepanek 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele juhendamist 
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile ja 
praktikatele;

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
olukorras olevatele õpilastele juhendamist 
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile ja 
praktikatele; julgustab liikmesriike 
kaaluma alternatiivseid võimalusi, et 
hoida õpilasi kõrgharidussüsteemis 
madala intressiga või intressivabade 
laenude, suuremahulisemate 
stipendiumide ja toetuste, lühemate 
õppeperioodide abil eeskätt 
magistriõppekavade puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 

4. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
vähendama koolist väljalangevust, 
algatades väikelaste haridusprogramme, 
arengu- ja hooldusprogramme, pakkudes 
õppekavaväliseid tegevusi, kaasates 
lapsevanemaid ning pakkudes ebasoodsas 
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olukorras olevatele õpilastele juhendamist 
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile ja 
praktikatele;

olukorras olevatele õpilastele juhendamist 
kogu nende õpingute vältel ja aidates neile 
tagada ligipääsu Erasmuse programmile ja 
praktikatele; kiidab sellega seoses heaks 
komisjoni ettepanekud praktikavõimaluste 
kvaliteediraamistiku ja ELi tasandi liidu 
kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 50
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
ebasoodsas olukorras olevatele õpilastele 
juhendamist ja koostöövõrgustikku 
puudutavat abi kogu nende õpinguaja 
vältel, et hoida ära nende väljalangemist 
keskkoolist ja kolmanda taseme hariduse 
süsteemist ning aidata neil kolmanda 
taseme hariduse korral tagada ligipääs 
Erasmuse programmile ja soodustada 
nende praktikat ettevõtluse, avaliku 
halduse ja meedia valdkonnas, et 
võimaldada neile edasise tööalase edu 
nimel asjakohane töökogemus ja tugivõrk 
ning samuti integreerida nende 
konkreetsed väljavaated 
institutsionaalsesse kultuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub tehnilise kutseõppe 
uuendamise raamistikus liikmesriike üles 
edendama tööturu osapoolte ja 
haridusasutuste vahelist sünergiat 
kohalikul tasandil, eesmärgiga ühtlustada 
pakutavad kutsealad, erialaprofiilid ja 
vastavad õppekavad piirkondliku 
majanduse ning tööturu vajadustega;

Or. el

Muudatusettepanek 52
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
kehtestama ja rakendama 
kvalifikatsioonide, formaalse, 
mitteformaalse ja informaalse õppe 
Euroopa sertifitseerimis- ja 
tunnustamissüsteemi, et soodustada iga 
potentsiaalse õpilase liikuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. on koos komisjoniga mures 
murettekitavalt väikse osalemismäära 
pärast täiskasvanuhariduses, mis ilmneb 
enamikus liikmesriikides; seejuures on 
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ELi keskmine 8,9%; soovitab 
kättesaadavate kõrgetasemeliste 
täiskasvanuhariduse programmide
laiendamist eeskätt töökohtades;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
lihtsustaksid üleminekut erinevate 
haridussuundade vahel ning hõlbustaksid
siirdumist haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakuksid
noortetagatisi, kõrgetasemelisi 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning toetaksid 
oskuste omandamist mitteformaalse ja 
informaalse õppe käigus ja tunnustaksid 
neid oskusi;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 

5. kutsub liikmesriike üles suunama
nõuetekohaselt üleminekut erinevate 
haridussuundade vahel, parandama 
põhjalikult siirdumist haridussüsteemist ja 
kutsealasest koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
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kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi; rõhutab, et ka Euroopa 
poolaasta protsessi raames on liikmesriike 
kutsutud üles kõrvaldama haridus- ja 
koolitussüsteemide vahelise ülemineku 
takistusi; rõhutab, et noortele kujutab 
üleminekuetapp suuremat ohtu ning et 
liikmesriigid peavad parandama 
üleminekuetapis olijate vajadustega 
tegelemiseks oma poliitikat, eeskätt 
sotsiaalkindlustuse ja sissetuleku 
kindluse, kättesaadavuse, rahastamise ja 
teabega seoses;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
kõrgetasemelisi praktikavõimalusi, 
väljaõpet töökohal, kutsepraktikat ja 
kaheosalisi õppesüsteemimudeleid, mis 
hõlmavad korralikku palka ja 
asjakohaseid töötingimusi, tugevat 
õppeosa ja sidet 
kvalifikatsiooniprotsessiga, ning 
tunnustama mitteformaalse ja informaalse 
õppe käigus omandatud oskusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid, mis on kergesti 
juurdepääsetavad ning karjäärile 
suunatud, samuti tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning otsima 
vahendeid tunnustada mitteformaalse ja 
informaalse õppe käigus omandatud 
oskusi;

Or. fi
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Muudatusettepanek 59
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma kvaliteetseid 
ja õigustega praktikavõimalusi, väljaõpet 
töökohal, kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

Or. pt

Muudatusettepanek 60
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma tasustatud 
praktikakohti, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Jean-Luc Bennahmias
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
ning väärtustama mitteformaalse ja 
informaalse õppe käigus omandatud 
oskusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Heinz K. Becker

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 63
Danuta Jazłowiecka
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi kättesaadava ja 
kõrgetasemelise valideerimissüsteemi abil;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi; nõuab paremaid 
partnerlussuhteid haridusasutuste ja 
tööandjate organisatsioonide vahel, et 
kohandada tuntud kvalifikatsioonid 
tööturu vajadustega, ning peab 
kiiduväärseks koostööd ettevõtjate ja 
õpilaste iga-aastaste kohtumiste, uute 
praktikantide, õpipoiste ja noorte 
spetsialistide värbamiseks ette nähtud 
messide, haridusasutustes tööagentuuride 
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rajamise jms vormis;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Rachida Dati

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi;

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 
omandatud oskusi; tervitab komisjoni 
ettepanekut luua Euroopa Õpipoisiõppe 
Liit;

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 

5. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
üleminekut erinevate haridussuundade 
vahel, hõlbustama siirdumist 
haridussüsteemist ja kutsealasest 
koolitusest tööellu, pakkuma 
praktikavõimalusi, väljaõpet töökohal, 
kutsepraktikat ja kaheosalisi 
õppesüsteemimudeleid ning tunnustama 
mitteformaalse ja informaalse õppe käigus 



AM\935078ET.doc 37/51 PE510.631v01-00

ET

omandatud oskusi; omandatud oskusi; rõhutab siiski, et kõik 
katsed lähendada õppekavasid tööturuga 
on asjatud, kui nendega ei kaasne 
meetmed, mis teeksid lõpu ettevõtete 
sulgemisele ja/või nende tootmise mujale 
viimisele, sest ettevõtted ise ongi need 
üksused, kes on suutelised võtma vastu 
noori kooli- ja ülikoolilõpetajaid;

Or. it

Muudatusettepanek 67
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub liikmesriike üles leidma 
jätkusuutlikku lahendust omandatud 
oskuste ja tööturu nõudluse 
mittevastavuse probleemile ning 
lahendama oskuste puudujäägi probleemi 
eeskätt kasvupotentsiaaliga valdkondades, 
nagu IKT, tervishoid ja hooldus, 
äriteenused jms;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. peab vajalikuks võtta kasutusele 
töökohapõhine õppevorm, mida ei ole 
ELis sageli rakendatud, samuti 
vahelduvõpe; usub, et kõik programmid 
peaksid sisaldama üht vahelduvõppe 
perioodi; rõhutab samas, et on vaja 
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suurendada osalemist kõrghariduses ja 
kutsub üles tagama võrdse staatuse 
jätkuõppe, vahelduvõppe üliõpilastele ja 
praktikantidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et tööpraktika peab 
olema kvaliteetne ja õigustega ning seda 
ei või luua alaliste töökohtade 
asendamiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 70
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. palub komisjonilt aktiivsemat ELi 
poliitikat, et täita piiriüleste õpilaste ja 
töötajate liikuvuse ning kvalifikatsioonide 
ülekantavusega seotud eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et hariduspoliitika on (ka) 
tööturupoliitika osa; kutsub liikmesriike 
seetõttu üles võtma meetmeid, mis 
hõlbustavad üleminekut õppimiselt 
tööturule; kutsub liikmesriike lisaks üles 
tugevdama õpilaste kutsehariduse ja 
praktikakogemuste programme ning 
edendama seoses õpilaste kutsevalikuga 
kutsenõustamise ja kaasneva toetamise 
programme;

Or. de

Muudatusettepanek 72
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. võttes arvesse esimese töökogemuse 
saamise kriitilist tähtsust koolist tööle 
siirdumisel, rõhutab vajadust laiendada 
praktikavõimalusi nii keskhariduse- ja 
keskharidusejärgsel tasandil kui ka 
kõrghariduse tasandil Euroopa 
struktuurifondidest rahastatavate 
tegevusprogrammide koostamise ja 
rakendamise abil;

Or. el

Muudatusettepanek 73
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. kutsub liikmesriike üles võtma 
meetmeid töötajate ja töötute osaluse 
suurendamiseks kutsealase ümberõppe ja 
täiendkoolituste programmides, et 
vähendada töötuks jäämise ja pikaajalise 
töötuse ohtu tööjõu selles segmendis, 
mille kutsealade järele on nõudlus 
langemas;

Or. el

Muudatusettepanek 74
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. kutsub liikmesriike üles edendama 
loodusteaduste, tehnoloogia, 
inseneriteaduste ja matemaatika 
valdkonnaga seotud oskusi nõudvaid 
kutsealasid ja ameteid ka naiste puhul 
alates varajasest east, et lahendada 
tööalase segregatsiooni ja palgaga seotud 
diskrimineerimise probleem;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. nõuab eelkõige kutsehariduse 
valdkonnas kõigi oluliste osalejate, 
eelkõige sotsiaalpartnerite ja 
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haridusasutuste kaasamist; rõhutab 
sellega seoses ettevõtjate ja 
haridusasutuste vastutust õpilastele 
praktikalähedase hariduse võimaldamisel;

Or. de

Muudatusettepanek 76
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. rõhutab duaalsete koolitussüsteemide 
suurt edu eelkõige noorte töötuse 
vähendamisel ja soovitab nendel 
liikmesriikidel, kellel sellist süsteemi ei 
ole, noorte töötuse vastu võitlemise 
meetmete raames see kasutusele võtta; 
rõhutab sellega seoses, et kõnealuste 
süsteemide puhul on kindlasti vajalik 
sotsiaalpartnerite varajane ja laiaulatuslik 
kaasamine;

Or. de

Muudatusettepanek 77
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele, 
tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt oma õpilaste 
suhtlus- ja õppimisstiilidele;

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 78
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele,
tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt oma õpilaste 
suhtlus- ja õppimisstiilidele;

6. rõhutab õpetajate koolitamise taseme 
tähtsust ja seda, et õpetajaid tuleb suunata 
saavutama põhjalikke õpetamisoskusi ja 
pädevust õppeainetes ja et nad ka tutvuks 
erinevate kultuuridega ja oskaks 
kohanduda õpilaste erinevate suhtlus- ja 
õppimisstiilide ning lähtekohtadega;

Or. fi

Muudatusettepanek 79
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele, 
tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt oma õpilaste
suhtlus- ja õppimisstiilidele;

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele, 
pakkuma individuaalse lähenemisega 
õppemeetodeid kaitsetutest 
elanikerühmadest pärit õpilastele, 
tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt õpilastele 
tuttavatele erisugustele suhtlus- ja 
õppimisstiilidele ning keskenduma 
hariduse formaalsete aspektide asemel 
pigem õppetulemustele;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Heinz K. Becker
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Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele, 
tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt oma õpilaste 
suhtlus- ja õppimisstiilidele;

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele, 
tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt oma õpilaste 
suhtlus- ja õppimisstiilidele. Sealjuures 
tuleks keskenduda eelkõige keelelisele 
pädevusele, mis on hariduse võti, ja 
õppima õppimisele, didaktikale;

Or. de

Muudatusettepanek 81
Rachida Dati

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele, 
tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt oma õpilaste 
suhtlus- ja õppimisstiilidele;

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele, 
tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt oma õpilaste 
suhtlus- ja õppimisstiilidele; tervitab 
komisjoni rõhuasetust uuele info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia alasele 
haridusele ja koolitusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele, 

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele, 
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tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt oma õpilaste 
suhtlus- ja õppimisstiilidele;

tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt oma õpilaste 
suhtlus- ja õppimisstiilidele; rõhutab 
vajadust investeerida õpetajate 
elukestvasse õppesse;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele, 
tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt oma õpilaste 
suhtlus- ja õppimisstiilidele;

6. rõhutab vajadust valmistada õpetajaid 
ette keskenduma oskustele ja pädevustele, 
tutvuma erinevate kultuuridega ja 
kohaldama tunde vastavalt oma õpilaste 
suhtlus- ja õppimisstiilidele; võttes arvesse 
õpetajate vananemise ja kutseala 
mõõnaperioodi ohtu, kutsub liikmesriike 
üles tegema investeeringuid ja hoidma 
spetsialistid tegevusalal, aitama kaasa 
nende professionaalsele ja isiklikule 
arengule ning edendama nende 
finantsseisundit;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. soovitab liikmesriikidel õpetajate ja 
koolitajate töötingimusi oluliselt 
parandada;

Or. en
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Muudatusettepanek 85
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub liikmesriike üles töötama välja 
poliitika, millega edendada elukestvat õpet 
kõikides vanuserühmades ning mille 
juures keskendutaks selliste oskuste ja 
pädevuste arendamisele, mis on vajalikud 
tööturu nõudluse dünaamiliste muutuste 
probleemile vastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. sotsiaalse solidaarsuse nimel ja 
demograafiliste probleemide 
lahendamiseks kutsub liikmesriike üles 
edendama kõikidele vanuserühmadele ette 
nähtud vabatahtlikku tegevust; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid edendaksid 
hooldus- ja tugiteenuste valdkonnas 
vajalikku väljaõpet ja pakuksid asjakohast 
väljaõpet läbivatele inimestele 
stipendiume;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Malika Benarab-Attou
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Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, kui vajalik on noorte 
kaasamine haridus- ja koolituspoliitika 
kavandamisse, et nende huvidega 
paremini arvestada; sellega seoses 
soovitab komisjonil konsulteerida 
riiklikke noorteorganisatsioonide 
esindajatega noorte prioriteetide teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab vajadust õpetajate pideva 
täiendkoolituse järele, mis aitab arendada 
mitmeid valdkondi ühendavaid oskusi 
uute standardite, meetodite ja 
õppeprotsesside osas kooskõlas kiirete 
teaduslike ja tehnoloogiliste arengutega;

Or. el

Muudatusettepanek 89
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kutsub liikmesriike üles edendama 
järjepidevat dialoogi haridusasutuste ja 
tööturu vahel, et vältida oskuste tööturu 
nõudlusele mittevastavuse ohtu;

Or. en



AM\935078ET.doc 47/51 PE510.631v01-00

ET

Muudatusettepanek 90
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kogu ELi hõlmava edukama tööalase 
konkurentsivõime nimel kutsub 
liikmesriike üles harima oma kodanikke 
ELi kodanike õiguste ja 
kodanikukohustuste teemal ning 
küsimuses, kuidas nad saavad kasutada 
ära oma õigust ELis vabalt liikuda;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. rõhutab, kui olulist rolli täidab 
Euroopa Sotsiaalfond (ESF) haridus- ja 
koolitustegevusse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse tehtavate 
investeeringute toetamises; nõuab 
seepärast jõuliselt, et tagatud oleks ESFi 
minimaalne üldine osakaal mahus 25% 
ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud 
eelarvest;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Kinga Göncz
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Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike üles regulaarselt
jälgima ja hindama, kas võrdne ligipääs 
kaasavale ja kvaliteetsele haridusele on 
tagatud kõigil tasanditel ning kas 
haridusest ja koolitustest tulenevad 
oskused on parandanud õpilaste tööalast 
konkurentsivõimet.

7. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
jälgiksid ja hindaksid regulaarselt, kas
nende haridussüsteemi ja programmidega 
on suudetud jõuda kaitsetute 
elanikerühmade liikmeteni, kas võrdne 
ligipääs kaasavale ja kvaliteetsele 
haridusele on kindlustatud kõigil tasanditel 
ning kas haridusest ja koolitustest 
saadavad oskused on tõepoolest 
parandanud õpilaste tööalast 
konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike üles regulaarselt 
jälgima ja hindama, kas võrdne ligipääs 
kaasavale ja kvaliteetsele haridusele on 
tagatud kõigil tasanditel ning kas 
haridusest ja koolitustest tulenevad 
oskused on parandanud õpilaste tööalast 
konkurentsivõimet.

7. kutsub liikmesriike üles viima Euroopa 
poolaasta raames antud haridusalased 
soovitused võimalikult kiiresti ellu; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles regulaarselt 
jälgima ja hindama koos kõikide 
sidusrühmadega, sealhulgas noorte 
esindajatega, kas võrdne ligipääs 
kaasavale ja kvaliteetsele haridusele on 
tagatud kõigil tasanditel ning kas 
haridusest ja koolitustest tulenevad 
oskused on parandanud õpilaste tööalast 
konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Sari Essayah
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Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike üles regulaarselt 
jälgima ja hindama, kas võrdne ligipääs 
kaasavale ja kvaliteetsele haridusele on 
tagatud kõigil tasanditel ning kas 
haridusest ja koolitustest tulenevad 
oskused on parandanud õpilaste tööalast 
konkurentsivõimet.

7. kutsub liikmesriike üles regulaarselt 
jälgima ja hindama, kas võrdne ligipääs 
kaasavale ja kvaliteetsele haridusele on 
tagatud kõigil tasanditel ning kas 
haridusest ja koolitustest tulenevad 
oskused on parandanud õpilaste tööalast 
konkurentsivõimet ja võimet saada 
hakkama kodanike ja tööelus osalejatena.

Or. fi

Muudatusettepanek 95
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike üles regulaarselt 
jälgima ja hindama, kas võrdne ligipääs 
kaasavale ja kvaliteetsele haridusele on 
tagatud kõigil tasanditel ning kas 
haridusest ja koolitustest tulenevad 
oskused on parandanud õpilaste tööalast 
konkurentsivõimet.

7. kutsub liikmesriike üles regulaarselt 
jälgima ja hindama, kas võrdne ligipääs 
kaasavale ja kvaliteetsele haridusele on 
tagatud kõigil tasanditel ning kas 
haridusest ja koolitustest tulenevad 
oskused on parandanud õpilaste sotsiaalset 
kaasatust ja tööalast konkurentsivõimet.

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Roberta Angelilli

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
soodustama heade tavade ja mudelite 
jagamist, mis on andnud Euroopas 
positiivseid tulemusi koolist 
väljalangevuse vähendamisel, 
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haridussüsteemi tagasipöördumisel, 
tõhusal üleminekul haridusteelt tööellu, 
noorte tööpuuduse määra vähendamisel, 
haridusele ligipääsul ja halvemuses 
olevate elanikerühmade tööhõives.

Or. it

Muudatusettepanek 97
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni üles jälgima, kas 
liikmesriigid on astunud vajalikud 
sammud, et eelnimetatud eesmärkide 
saavutamiseks oma haridussüsteeme 
reformida;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. julgustab liikmesriike säilitama 
jõulist dialoogi haridusasutustega, et 
suurendada nende teadlikkust ELi 
rahastusvõimalustest ning näha nende 
rakenduskavades haridusasutustele ette 
lihtne juurdepääs rahastamisele.
Julgustab Euroopa Regionaalarengu 
Fondi kasutamist jätkuva ja 
kutsehariduse vajaduste rahastamiseks 
tööprotsessi osana;

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et see annab liikmesriikidele 
vabaduse ülaltoodud ettepanekuid 
vastavalt oma äranägemisele kas 
rakendada või rakendamata jätta.

Or. nl


