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Tarkistus 1
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
jotta opiskelijoita valmennetaan ottamaan 
huomioon työmarkkinoiden alati 
muuttuvat tarpeet; katsoo, että näin 
luodaan vahva ja innovatiivinen Eurooppa 
ja edistetään sosiaalista osallisuutta;

1. ottaa huomioon, että kriisi vaikuttaa 
etenkin nuoriin niin, että jotkut puhuvat 
jopa eräänlaisesta uhratusta sukupolvesta 
ja että tammikuussa 2013 nuorten 
työttömyysaste nousi 23,6 prosenttiin 
Euroopan unionissa; pitää erityisen 
huolestuttavana, että 15–24-vuotiaista 
nuorista 8 miljoonalla ei ole työtä, 
opiskelupaikkaa eikä koulutusta1; 
kehottaa jäsenvaltiota lisäämään 
investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
kun otetaan huomioon EU:ssa vallitseva 
pikaisia toimia edellyttävä sosiaalinen 
tilanne, jotta opiskelijat voisivat sijoittua 
sosiaalisesti ja ammatillisesti ja osaisivat 
erityisesti ottaa huomioon
työmarkkinoiden alati muuttuvat tarpeet;

Or. fr

Tarkistus 2
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
jotta opiskelijoita valmennetaan ottamaan 
huomioon työmarkkinoiden alati 
muuttuvat tarpeet; katsoo, että näin 

1. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
jotta varmistetaan, että opiskelijoilla on 
tarvittavat taidot ja välineet päästäkseen 
ja osallistuakseen menestyksekkäästi 

                                               
1 Euroopan komission julkaisema EU:n sosiaalipoliittisen ja työllisyystilanteen neljännesvuosikatsaus 
(marraskuu 2013)
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luodaan vahva ja innovatiivinen Eurooppa 
ja edistetään sosiaalista osallisuutta;

työmarkkinoille; katsoo, että näin luodaan 
vahva ja innovatiivinen Eurooppa ja 
edistetään sosiaalista osallisuutta; 
korostaa, että EU-ohjausjakson 
prosessissa muutamia jäsenvaltioita on 
kehotettu painokkaasti lisäämään 
koulutukseen tehtäviä investointeja; 
korostaa sitä, että puutteellinen 
investoimine koulutukseen voi vaikuttaa 
kielteisesti Eurooppa 2020 -strategiaan;

Or. en

Tarkistus 3
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
jotta opiskelijoita valmennetaan ottamaan 
huomioon työmarkkinoiden alati muuttuvat 
tarpeet; katsoo, että näin luodaan vahva ja 
innovatiivinen Eurooppa ja edistetään 
sosiaalista osallisuutta;

1. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
jotta opiskelijoita valmennetaan ottamaan 
huomioon työmarkkinoiden alati muuttuvat 
tarpeet; katsoo, että näin saavutetaan ne 
päämäärät ja yleistavoitteet, joihin EU 
sitoutui Eurooppa 2020 -strategiassa, 
toteutetaan älykästä, osallistavaa ja 
vihreää kasvua, luodaan vahva ja 
innovatiivinen Eurooppa ja edistetään 
sosiaalista osallisuutta sekä lisätään 
solidaarisuutta samalla kun kansalaisia 
valmennetaan menestyksekästä ja 
tyydyttävää elämää varten;

Or. en

Tarkistus 4
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
jotta opiskelijoita valmennetaan ottamaan
huomioon työmarkkinoiden alati muuttuvat 
tarpeet; katsoo, että näin luodaan vahva ja 
innovatiivinen Eurooppa ja edistetään 
sosiaalista osallisuutta;

1. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
jotta opiskelijoita valmennetaan elämään 
ottamalla huomioon yhteiskunnan uudet 
vaatimukset ja työmarkkinoiden alati 
muuttuvat tarpeet; katsoo, että edistämällä 
opiskelijoiden yhteiskuntaan 
osallistumisvalmiuksien, luovuuden ja 
tieto- ja taitotason kehitystä luodaan vahva 
ja innovatiivinen Eurooppa ja edistetään 
sosiaalista osallisuutta;

Or. fi

Tarkistus 5
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
jotta opiskelijoita valmennetaan ottamaan 
huomioon työmarkkinoiden alati muuttuvat 
tarpeet; katsoo, että näin luodaan vahva ja 
innovatiivinen Eurooppa ja edistetään 
sosiaalista osallisuutta;

1. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
jotta opiskelijoita valmennetaan ottamaan 
huomioon työmarkkinoiden alati muuttuvat 
tarpeet; katsoo, että näin luodaan vahva ja 
innovatiivinen Euroopan unioni ja 
edistetään sosiaalista osallisuutta;

Or. nl

Tarkistus 6
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 1. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
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investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
jotta opiskelijoita valmennetaan ottamaan 
huomioon työmarkkinoiden alati muuttuvat 
tarpeet; katsoo, että näin luodaan vahva ja 
innovatiivinen Eurooppa ja edistetään 
sosiaalista osallisuutta;

investointeja laadukkaaseen koulutukseen, 
jotta opiskelijoita valmennetaan ottamaan 
huomioon työmarkkinoiden alati muuttuvat 
tarpeet ja autetaan hankkimaan laaja-
alaisia taitoja, joista on eniten kysyntää; 
katsoo, että näin luodaan vahva ja 
innovatiivinen Eurooppa ja edistetään 
sosiaalista osallisuutta;

Or. en

Tarkistus 7
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
kasvuun ja työllisyyteen pohjautuvan 
strategian; korostaa, että investoiminen 
henkiseen pääomaan on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan saavuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, 
rakentaa vahva ja innovatiivinen 
Eurooppa, vahvistaa sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta sekä edistää aktiivista 
kansalaisuutta;

Or. fr

Tarkistus 8
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että koulutuksen julkinen 
rahoitus on säilytettävä ja että 
jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
paremmin Euroopan rakennerahastoja ja 
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vahvistettava työmarkkinaosapuolten 
osallistumista koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 9
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. uskoo, että joissakin avustettavissa 
maissa lisääntyneet opettajien 
lomautukset johtavat opetusstandardien 
laskemiseen, koulujen sulkemiseen, 
karsittuihin opetussuunnitelmiin sekä 
korkeakoulutuksen ja koulunkäynnin 
keskeyttävien määrän lisääntymiseen ja 
että alaan kohdistuneiden leikkausten 
seurauksena kasvaneet opiskelija-
opettaja-suhteet johtavat 
opetusstandardien laskemiseen 
koulutusjärjestelmässä, jonka tavoitteena 
tulisi olla opettajien mahdollisuus seurata 
entistä tiiviimmin oppilaidensa oppimisen 
edistymistä;

Or. pt

Tarkistus 10
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. opettajien sijoittamis- ja 
rekrytointiprosessi on olennaisen tärkeä 
koulutusjärjestelmien ylläpitämisen 
kannalta; kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan määräaikaista työtä 
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koskevassa neuvoston direktiivissä 
1999/70/EY määritettyä periaatetta;

Or. pt

Tarkistus 11
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen 
tarjoamalla laaja-alaisia taitoja – jotka 
auttavat opiskelijoita ratkaisemaan 
ongelmia, olemaan joustavia ja 
sopeutumaan yllättäviin tilanteisiin sekä 
työskentelemään ryhmässä ja 
monikulttuurisessa ympäristössä –
käytännön yrittäjyystaitoja, tiede-, 
teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoja, erinomaista
digitaalista lukutaitoa ja erinomaista
vieraiden kielten taitoa, jotka ovat 
kaikkien saatavilla;

Or. en

Tarkistus 12
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan
tehokkaampaa koulutusta, jossa
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 

2. Kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että koulutus vastaa jokaisen mahdollisen 
opiskelijan tarpeita tehokkaalla ja 
osallistavalla tavalla ja että koulutuksessa
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
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matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon, vieraiden kielten taitoon sekä 
taitoihin, joita tarvitaan aloilla, joilla 
todennäköisesti voidaan varmistaa 
työpaikkojen laadukkuus ja kestävyys, 
kuten kestävään ja osallistavaan 
talouteen, ympäristön muutosprosessiin 
sekä tieto- ja viestintäteknologiaan 
liittyvillä aloilla;

Or. en

Tarkistus 13
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan
monipuolista koulutusta, jossa keskitytään 
aktiiviseen kansalaisuuteen, monialaisiin 
taitoihin ja luovuuden kehittämiseen, 
yrittäjyyteen ja tiede-, teknologia-, 
tekniikka- ja matematiikkataitoihin, 
digitaaliseen lukutaitoon ja vieraiden 
kielten taitoon, mutta myös taideaineisiin 
ja liikuntaan, jotta turvattaisiin 
tasapainoinen yleissivistys ja 
persoonallisuuden kehitys ja korjataan 
tilanteita, joissa saavutettu yleissivistys ja 
erityistaidot eivät vastaa työmarkkinoiden 
muuttuviin tarpeisiin;

Or. fi

Tarkistus 14
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

2. korostaa, että tarvitaan entistä 
korkeampaa tiedon ja osaamisen tasoa;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 
tarjoamaan tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

Or. fr

Tarkistus 15
Roberta Angelilli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon;

Or. it

Tarkistus 16
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta puututaan tilanteisiin, joissa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

Or. nl

Tarkistus 17
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraisiin kieliin jo aivan 
nuoresta lähtien, jotta korjataan tilanteita, 
jossa taidot ja työmarkkinoiden kysyntä 
eivät vastaa toisiaan;

Or. fr

Tarkistus 18
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen,
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään monialaisiin taitoihin, 
yrittäjyyteen ja tiede-, teknologia-, 
tekniikka- ja matematiikkataitoihin, 
digitaaliseen lukutaitoon ja vieraiden 
kielten taitoon, jotta korjataan tilanteita, 
jossa taidot ja työmarkkinoiden kysyntä 
eivät vastaa toisiaan;

Or. de

Tarkistus 19
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen 
erityisesti yritysten sosiaalisen vastuun 
näkökulmasta ja tiede-, teknologia-, 
tekniikka- ja matematiikkataitoihin, 
digitaaliseen lukutaitoon ja vieraiden 
kielten taitoon, jotta korjataan tilanteita, 
jossa taidot ja työmarkkinoiden kysyntä 
eivät vastaa toisiaan;

Or. fr

Tarkistus 20
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan; panee tämän osalta merkille, että 
esimerkiksi vihreän talouden, 
terveydenhuollon sekä tieto- ja 
viestintätekniikan aloilla on potentiaalia 
uusien työpaikkojen luomiseen ja että 
tulevina vuosina näillä aloilla tarvitaan 
yhä enemmän päteviä työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 21
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tehokkaampaa koulutusta, jossa 
keskitytään aktiiviseen kansalaisuuteen, 
monialaisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja 
tiede-, teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoihin, digitaaliseen 
lukutaitoon ja vieraiden kielten taitoon, 
jotta korjataan tilanteita, jossa taidot ja 
työmarkkinoiden kysyntä eivät vastaa 
toisiaan; korostaa kuitenkin, että yhä 
useamman yrityksen ajautuessa 
konkurssiin kriisin vuoksi pian ei ole 
enää tarjolla yrityksiä, jotka voivat tarjota 
nuorille työharjoittelupaikan tai 
työpaikan huolimatta siitä, että 
jäsenvaltiot pyrkivät ehkäisemään 
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kysynnän ja tarjonnan välisiä ristiriitoja; 
katsoo näin ollen, että kaikki pyrkimykset 
uudistaa koulutusjärjestelmää unionissa 
ovat hyödyttömiä, mikäli niiden ohella ei 
laadita toimia, joilla voidaan estää 
yritysten toiminnan lopettaminen ja/tai 
ulkoistaminen;

Or. it

Tarkistus 22
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. ottaa huomioon ammattitaitoisen 
työvoiman tarjonnan ja työmarkkinoiden 
tarpeiden välisen vakavan ongelman ja 
kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
yritysten ja yliopistojen välistä yhteistyötä 
erikoistumisalojen suunnittelussa ja 
opetussuunnitelmien laadinnassa sekä 
tarjoamaan uraohjausta kouluissa 
nuorten työttömyyden torjumiseksi;

Or. el

Tarkistus 23
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että monet perheet eivät 
talous- ja rahoituskriisin vuoksi pysty 
enää huolehtimaan korkeakoulutuksen 
kustannuksista, mikä on johtanut 
kyseisen koulutuksen keskeyttäneiden 
määrän lisääntymiseen; katsoo, että 
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jäsenvaltioiden olisi taattava kaikille 
henkilöille oikeus ilmaiseen, yleiseen ja 
korkealaatuiseen koulutukseen heidän 
taloudellisesta tilanteestaan riippumatta;

Or. pt

Tarkistus 24
Roberta Angelilli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita määrittämään 
erityisiä ja ohjattuja oppimis- ja 
koulutuspolkuja, jotka perustuvat 
koulunkäynnin keskeyttämistä 
ehkäisevien toimien jatkuvaan 
seurantaan, jotta hankittu osaaminen 
vastaisi tarkoituksenmukaisesti 
työmarkkinoiden nykyisiin ja tuleviin 
vaatimuksiin;

Or. it

Tarkistus 25
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa jäsenvaltioille tarpeesta 
korostaa oppimisen yhteydessä 
karttuneiden oppimistulosten merkitystä, 
jotta nuorilla voidaan tarjota tarvittavia 
tietoja ja osaamista heidän sosiaalisen ja 
ammatillisen sijoittumisensa 
edistämiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 26
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
tarpeisiin;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja korostetaan yritysten ja koulujen välisiä 
kumppanuuksia, jotta voidaan edistää 
koulutuksen mukauttamista 
työmarkkinoiden tarpeisiin;

Or. fr

Tarkistus 27
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten,
tarpeisiin;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan järjestelyjä, joilla vastataan 
opiskelijoiden ja erityisesti vammaisten
tarpeisiin;

Or. it
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Tarkistus 28
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
tarpeisiin;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten psyykkisestä tai 
fyysisestä vammasta kärsivien, tarpeisiin;

Or. nl

Tarkistus 29
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
tarpeisiin;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten vammaisten, 
maahanmuuttajien ja vähemmistöjen, 
tarpeisiin;

Or. de
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Tarkistus 30
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
tarpeisiin;

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan ja 
varmistamaan osallistavaa ja integroitua 
koulutusjärjestelmää, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
niiden henkilöiden tarpeisiin, jotka ovat
vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle, 
kuten haavoittuvassa asemassa oleviin 
sosiaaliryhmiin kuuluvien, mukaan 
lukien romanien, maahanmuuttajien ja 
vammaisten, tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 31
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
tarpeisiin;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista ja painotetaan 
erityisesti yhtäläisten mahdollisuuksien 
varmistamista kaikilla tasoilla ja tarjotaan 
yksilöä tukevia ja räätälöityjä järjestelyjä 
sekä yksilöllisiä koulutuspolkuja, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien jäsenten, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
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tarpeisiin heidän opintojensa alusta 
lähtien aina loppututkinnon 
suorittamiseen asti;

Or. en

Tarkistus 32
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
tarpeisiin;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset olosuhteet kilpailla 
opiskelupaikoista ja mahdollisuudet oppia
kaikilla tasoilla ja tarjotaan räätälöityjä 
järjestelyjä, joilla vastataan eritasoisten
opiskelijoiden ja erityisesti haavoittuvassa 
asemassa olevien sosiaaliryhmien, kuten 
romanien, maahanmuuttajien ja 
vammaisten henkilöiden, tarpeisiin;

Or. fi

Tarkistus 33
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
tutkintojärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
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haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
tarpeisiin;

haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 34
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
tarpeisiin;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
tarjoamalla erittäin ammattitaitoisia 
opettajia ja kouluttajia, innovatiivisia 
oppimismenetelmiä, korkealaatuisia 
infrastruktuureja ja tiloja, paremmin 
työmarkkinoiden tarpeita vastaavaa 
koulutusta sekä jatko-opintoihin 
suuntaavia koulutuspolkuja ja tarjotaan 
räätälöityjä järjestelyjä, joilla vastataan 
opiskelijoiden ja erityisesti haavoittuvassa 
asemassa olevien sosiaaliryhmien, kuten 
romanien, maahanmuuttajien ja 
vammaisten, tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 35
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
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osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
tarpeisiin;

osallistavan ja integroidun 
koulutusjärjestelmän, jossa korostetaan 
elinikäistä oppimista, varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
ja tarjotaan räätälöityjä järjestelyjä, joilla 
vastataan opiskelijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, kuten romanien, 
maahanmuuttajien ja vammaisten, 
tarpeisiin; korostaa, että jäsenvaltioiden 
on vahvistettava eläinikäisen oppimisen 
strategioitaan tekemällä ammatillisesta 
koulutuksesta houkuttelevaa ja 
takaamalla jokaiselle mahdollisuuden 
hyödyntää oikeuttaan koulutukseen;

Or. fr

Tarkistus 36
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että avaintaitojen 
hankkiminen on asetettava painopisteeksi 
niin, että jokainen nuori voi hankkia sekä 
henkilökohtaisen että ammatillisen 
aikuiselämänsä kannalta keskeisen 
tärkeän tieto- ja taitoperustan; korostaa, 
että on tärkeää keskittyä epäedullisessa 
asemassa oleviin alueisiin ja vaikeuksissa 
oleviin nuoriin; katsoo, että jokaista 
nuorta on tuettava hänen 
koulutuspolkunsa rakentamisessa 
tarjoamalla kaikille opinto-ohjausta sekä 
malleja eri ammatteihin tutustumiseen jo 
keskiasteen opetuksesta lähtien;

Or. fr
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Tarkistus 37
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että monilla syrjäisillä 
seuduilla havaitut oppilaitoksiin pääsyä 
koskevat merkittävät ongelmat ovat 
johtaneet koulunkäynnin 
keskeyttämiseen; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan useimpiin Euroopan 
kansalaisiin vaikuttavan vaikean 
talouskriisin vuoksi konkreettisia 
toimenpiteitä tällaisten esteiden 
voittamiseksi;

Or. el

Tarkistus 38
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita luomaan 
rakenteita erityistarpeita omaavien 
oppilaiden tukemiseksi ja sisällyttämiseksi 
kaikkiin koulutusjärjestelmiin; korostaa, 
että vanhempien, erityisopettajien, 
luokanopettajan tai luokkaneuvoston 
jäsenen sekä terveys- tai 
sosiaalipalveluiden olisi osallistuttava 
erityistarpeita omaavia oppilaita 
koskevien lähetteiden käsittelyyn;

Or. pt

Tarkistus 39
Konstantinos Poupakis
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Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa korkeakoulutukseen 
osallistuvien määrän lisääntymisen vuoksi 
jäsenvaltioita helpottamaan nuorten 
pääsyä yliopistoihin muun muassa 
järjestämällä opiskelijalainoja edullisin 
ehdoin, tarjoamalla stipendejä ja 
kunnollisia asuntoja, koska monet nuoret 
eivät voi jatkaa opiskelujaan 
taloudellisten ongelmien vuoksi; katsoo, 
että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
heikossa asemassa oleviin ryhmiin, kuten 
nuoriin, joiden perheissä on 
pitkäaikaistyöttömiä;

Or. el

Tarkistus 40
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
kansallisten työmarkkinoiden tarpeita 
varten seurantakeskuksia tai vastaavia 
arviointivälineitä, tai vahvistamaan niitä, 
sekä sisällyttämään niiden tulokset 
opetusprosessin jokaiseen vaiheeseen;

Or. el

Tarkistus 41
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla ohjausta
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa 
ajan ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus- ja harjoitteluohjelmia;

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä ja saavutettava näin 
kyseinen Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoite, joka on alle 10 prosenttia, 
käynnistämällä jo varhaislapsuudessa 
koulutus-, kehittämis- ja hoito-ohjelmia, 
takaamalla lapsille yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistua näihin 
ohjelmiin sekä tarjoamalla monipuolisia 
vapaa-ajan aktiviteetteja ja ottamalla 
vanhemmat mukaan koulutusprosessiin; 
muistuttaa, että kaikki nämä toimenpiteet 
ovat elintärkeitä, jotta voidaan poistaa 
varhaislapsuuteen liittyvästä 
heikommasta asemasta johtuvat 
eriarvoisuudet, estää heikommassa 
asemassa olevien opiskelijoiden 
kouluttamista erityis- ja erilliskouluissa ja 
lopettaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen jatkuminen sukupolvesta 
toiseen;

Or. en

Tarkistus 42
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla ohjausta 
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa erityisiä ja 
työmarkkinoiden tarpeisiin mukautettuja
koulutus-, kehittämis- ja hoito-ohjelmia ja 
tarjoamalla ohjausta heikommassa 
asemassa oleville opiskelijoille koko 
heidän opintojensa ajan;
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Erasmus- ja harjoitteluohjelmia;

Or. fr

Tarkistus 43
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla ohjausta 
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus- ja harjoitteluohjelmia;

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa ikäryhmän tasolle 
sopivia hoito-, kehittämis- ja koulutus-
ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan oppimisen edistämiseen ja 
tarjoamalla ohjausta heikommassa 
asemassa oleville opiskelijoille koko 
heidän opintojensa ajan ja auttamalla heitä 
hyödyntämään Erasmus- ja 
harjoitteluohjelmia;

Or. fi

Tarkistus 44
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla ohjausta 
heikommassa asemassa oleville 

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, joihin kaikilla on 
mahdollisuus päästä ja joissa keskitytään 
koko varhaislapsuuden aikaan, joka 
ulottuu syntymästä kuuden vuoden ikään,
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opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus- ja harjoitteluohjelmia;

tarjoamalla vapaa-ajan aktiviteetteja ja 
ottamalla vanhemmat ja tunnettuja 
paikallisia kansalaisjärjestöjä mukaan 
näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoon 
ja seurantaan sekä tarjoamalla ohjausta 
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus- ja harjoitteluohjelmia;

Or. en

Tarkistus 45
Emer Costello

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla ohjausta 
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus- ja harjoitteluohjelmia;

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla ohjausta 
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus-ohjelmia ja laadukkaita 
harjoitteluohjelmia;

Or. en

Tarkistus 46
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
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vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla ohjausta
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus- ja harjoitteluohjelmia;

vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla tukea heikommassa 
asemassa oleville opiskelijoille koko 
heidän opintojensa ajan ja auttamalla heitä 
hyödyntämään Erasmus- ja 
harjoitteluohjelmia;

Or. de

Tarkistus 47
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla ohjausta 
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus- ja harjoitteluohjelmia;

4. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteena oleva 
koulunkäynnin keskeyttämisen 
vähentäminen edellyttää suuria 
ponnistuksia kaikilta jäsenvaltioilta; 
korostaa, että muiden strategioiden ohella
jäsenvaltioiden olisi vähennettävä 
koulunkäynnin keskeyttämistä 
käynnistämällä jo varhaislapsuudessa 
koulutus-, kehittämis- ja hoito-ohjelmia, 
tarjoamalla vapaa-ajan aktiviteetteja ja 
ottamalla vanhemmat mukaan ja 
tarjoamalla monenlaisia tukijärjestelmiä, 
kuten ohjausta heikommassa asemassa 
oleville opiskelijoille koko heidän 
opintojensa ajan ja auttamalla heitä 
hyödyntämään Erasmus- ja 
harjoitteluohjelmia; korostaa, että 
alempituloisille opiskelijoille tarkoitetun 
Erasmus-ohjelman osallistujamäärä on 
nykyisin keskimääräistä pienempi ja että 
tarvitaan todellisia ponnistuksia, jotta 
voidaan lisätä EU:n ohjelmien 
saatavuutta ja houkuttelevuutta 
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aliedustettuina oleville ryhmille;

Or. en

Tarkistus 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla ohjausta 
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus- ja harjoitteluohjelmia;

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla ohjausta 
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus- ja harjoitteluohjelmia; kannustaa 
jäsenvaltioita pohtimaan vaihtoehtoja, 
joilla opiskelijat saadaan suorittamaan 
korkeakouluopintonsa loppuun, 
tarjoamalla matalakorkoista tai korotonta 
lainaa, laajentamalla stipendi- ja 
apurahavalikoimaa ja lyhentämällä 
opintojen kestoa etenkin filosofian 
maisterin tutkintoa varten;

Or. en

Tarkistus 49
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 

4. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
vähennettävä koulunkäynnin 
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keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat
mukaan ja tarjoamalla ohjausta 
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus- ja harjoitteluohjelmia;

keskeyttämistä käynnistämällä jo 
varhaislapsuudessa koulutus-, kehittämis-
ja hoito-ohjelmia, tarjoamalla vapaa-ajan 
aktiviteetteja ja ottamalla vanhemmat 
mukaan ja tarjoamalla ohjausta 
heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille koko heidän opintojensa ajan 
ja auttamalla heitä hyödyntämään 
Erasmus- ja harjoitteluohjelmia; suhtautuu 
tässä yhteydessä myönteisesti komission 
ehdotuksiin oppisopimusten 
laatupuitteista ja eurooppalaisesta 
oppisopimusyhteenliittymästä;

Or. de

Tarkistus 50
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
tutorointi-, mentorointi- ja 
verkostoitumistukea heikommassa 
asemassa oleville opiskelijoille koko 
heidän opintojensa ajan, jotta nämä eivät 
keskeyttäisi opintojaan keski- ja korkea-
asteen koulutuksessa, ja auttamaan heitä 
korkea-asteen opinnoissa Erasmus-
ohjelmaan osallistumisessa sekä 
edistämään heidän harjoitteluaan 
yrityksissä, valtionhallinnossa ja media-
alalla, jotta he voivat hankkia 
asianmukaista työkokemusta ja 
tukiverkoston menestyäkseen myöhemmin 
työelämässä, sekä ottamaan heidän 
näkemyksensä huomioon 
institutionaalisessa kulttuurissa;

Or. en
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Tarkistus 51
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
teknisen koulutuksen ajantasaistamiseksi 
työmarkkinaosapuolten ja oppilaitosten 
välistä synergiaa paikallistasolla, jotta 
tarjottavia erikoistumisaloja, 
ammattiprofiileja ja vastaavia 
opetusohjelmia yhdenmukaistetaan 
paikallisen talouden ja työmarkkinoiden 
erityistarpeiden perusteella;

Or. el

Tarkistus 52
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
perustamaan ja panemaan täytäntöön 
tutkintojen, virallisen oppimisen, 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
vahvistamista ja tunnustamista koskevan 
eurooppalaisen järjestelmän ja 
kannustamaan näin kaikkien 
mahdollisten opiskelijoiden liikkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 53
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. on komission tavoin huolissaan siitä, 
että aikuiskoulutukseen osallistumisaste 
on hälyttävän pieni useimmissa 
jäsenvaltioissa ja että koko EU:ssa se on 
keskimäärin 8,9 prosenttia; suosittaa 
kaikkien saatavilla olevien, 
korkealaatuisten aikuiskoulutusohjelmien 
laajentamista erityisesti työpaikoilla;

Or. en

Tarkistus 54
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on 
hankittu epävirallisen oppimisen ja 
arkioppimisen kautta;

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä ja siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään,
tarjoamaan nuorisotakuun, laadukkaita 
harjoittelupaikkoja, työssäoppimista, 
harjoittelujaksoja ja kaksiosaisia 
koulutusmalleja sekä tukemaan 
pätevyyden hankkimista epävirallisen 
oppimisen ja arkioppimisen kautta ja 
tunnustamaan näin hankitun pätevyyden;

Or. en

Tarkistus 55
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

5. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään 
asianmukaisesti erilaisten 
koulutuspolkujen välisen siirtymisen 
helpottamiseen, parantamaan olennaisesti 
siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta; korostaa, että myös EU-
ohjausjakson prosessissa jäsenvaltioita on 
kehotettu poistamaan esteet 
koulutusjärjestelmästä toiseen 
siirtymiseltä; korostaa, että nuoret ovat 
suurimmassa vaarassa juuri 
siirtymävaiheessa ja että jäsenvaltioiden 
on parannettava menettelytapojaan 
vastatakseen siirtymävaiheessa olevien 
tarpeisiin etenkin sosiaaliturvan ja 
tuloturvan, saatavuuden, rahoituksen ja 
tiedotuksen osalta;

Or. en

Tarkistus 56
Emer Costello

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan korkealaatuisia 
harjoittelupaikkoja, työssäoppimista, 
harjoittelujaksoja ja kaksiosaisia 
koulutusmalleja, jotka tarjoavat
asianmukaista palkkaa ja asianmukaiset 
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kautta; työehdot ja joihin sisältyy vahva 
oppimiskomponentti ja 
ammattipätevyyden hankkiminen, sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

Or. en

Tarkistus 57
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja, jotka ovat 
helposti saatavilla ja uraa edistäviä, sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

Or. en

Tarkistus 58
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
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työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on 
hankittu epävirallisen oppimisen ja 
arkioppimisen kautta;

työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä etsimään 
keinoja tunnustaa pätevyys, joka on 
hankittu epävirallisen oppimisen ja 
arkioppimisen kautta;

Or. fi

Tarkistus 59
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, korkealaatuisia
harjoittelujaksoja, joihin liittyy oikeuksia, 
ja kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

Or. pt

Tarkistus 60
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan palkallisia harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
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kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

Or. fr

Tarkistus 61
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta, ja korostamaan sen merkitystä;

Or. fr

Tarkistus 62
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

Or. de

Tarkistus 63
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta kaikkien saatavilla olevan ja 
korkealaatuisen validointijärjestelmän 
avulla;

Or. en

Tarkistus 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
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epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta; kehottaa parantamaan 
kumppanuutta oppilaitosten ja 
työnantajajärjestöjen välillä, jotta 
hankittu ammattipätevyys voidaan 
sovittaa työmarkkinoiden tarpeisiin, ja 
suhtautuu myönteisesti yritysten ja 
opiskelijoiden väliseen yhteistyöhön, jota 
toteutetaan esimerkiksi vuotuisten 
kokousten, uusien harjoittelijoiden, 
oppisopimusoppilaiden tai nuorten 
asiantuntijoiden rekrytoimiseksi 
järjestettävien messujen ja oppilaitoksiin 
perustettavien työnvälitystoimistojen
muodossa;

Or. en

Tarkistus 65
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta; pitää myönteisenä komission 
esittelemää eurooppalaista 
oppisopimusyhteenliittymää;

Or. fr

Tarkistus 66
Mara Bizzotto
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta;

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
siirtymisiä erilaisten koulutuspolkujen 
välillä, siirtymistä opiskelusta ja 
ammattikoulutuksesta työelämään, 
tarjoamaan harjoittelupaikkoja, 
työssäoppimista, harjoittelujaksoja ja 
kaksiosaisia koulutusmalleja sekä 
tunnustamaan pätevyyden, joka on hankittu 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
kautta; korostaa kuitenkin, että kaikki 
pyrkimykset koulutuspolkujen 
lähentämiseksi työmarkkinoiden kanssa 
ovat hyödyttömiä, mikäli niiden ohella ei 
laadita toimia, joilla voidaan estää 
yritysten toiminnan lopettaminen ja/tai 
ulkoistaminen, koska juuri yritykset voivat 
ottaa vastaan loppututkinnon ja 
korkeakoulututkinnon suorittaneita 
nuoria;

Or. it

Tarkistus 67
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltiota etsimään 
kestävää ratkaisua tilanteisiin, joissa 
hankitut taidot eivät vastaa 
työmarkkinoiden kysyntää, ja 
ratkaisemaan taitovajetta koskevan 
ongelman aloilla, joilla on paljon 
kasvumahdollisuuksia, esimerkiksi tieto-
ja viestintäteknologian alalla, terveys- ja 
hoiva-alalla ja yrityspalvelualalla;

Or. en
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Tarkistus 68
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää tarpeellisena yleistää 
Euroopassa usein vielä liian vähän 
hyödynnettyjä oppisopimuksia samoin 
kuin vuorottelukoulutusta; katsoo, että 
kaikkiin kursseihin olisi sisällyttävä 
vuorottelukoulutusjakso; korostaa 
samalla tarvetta lisätä osallistumista 
korkea-asteen koulutukseen ja kehottaa 
takaamaan tasa-arvoinen asema 
täydennyskoulutusta ja 
vuorottelukoulutusta suorittaville 
opiskelijoille ja harjoittelijoille;

Or. fr

Tarkistus 69
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että ammatillisten 
harjoittelujaksojen olisi oltava 
korkealaatuisia, niihin olisi liityttävä 
oikeuksia eikä niillä saisi korvata pysyviä 
työpaikkoja;

Or. pt

Tarkistus 70
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
tehokkaampaa EU-politiikkaa 
saavuttaakseen opiskelijoiden ja 
työntekijöiden liikkuvuutta sekä 
opintosuoritusten siirtämistä koskevat 
tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 71
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että koulutuspolitiikka on 
(myös) osa työmarkkinapolitiikkaa; 
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
helpotetaan siirtymistä koulutuksesta 
työmarkkinoille; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäksi vahvistamaan opiskelijoiden 
ammattikoulutusohjelmia ja käytännön 
kokemusta antavia ohjelmia sekä 
edistämään opiskelijoiden 
ammatinvalintaohjelmia ja niitä tukevia 
ohjelmia;

Or. de

Tarkistus 72
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää ensimmäisen työkokemuksen 
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saamista erityisen tärkeänä, kun 
koulutuksesta siirrytään työhön, ja 
korostaa tarvetta ulottaa 
harjoitteluohjelmat keskiasteen ja 
keskiasteen jälkeiseen koulutukseen tai 
korkeakouluasteen koulutukseen 
ottamalla käyttöön ja toteuttamalla 
Euroopan rakennerahastoista 
rahoitettavia toimintaohjelmia;

Or. el

Tarkistus 73
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia, joilla lisätään työntekijöiden ja 
työttömien osallistumista ammatillisiin 
uudelleensuuntaus- ja 
uudelleenkoulutusohjelmiin, jotta 
vähennetään sellaisten työntekijöiden 
työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden 
vaaraa, joiden ammattialan kysyntä on 
vähenemässä;

Or. el

Tarkistus 74
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
ammatteja, joissa tarvitaan tiede-, 
teknologia-, tekniikka- ja 
matematiikkataitoja, jo varhaisessa iässä 
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myös naisille, jotta voidaan torjua 
ammatillista eriytymistä ja 
palkkasyrjintää;

Or. en

Tarkistus 75
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. vaatii, että varsinkin 
ammattikoulutuksen alalla kutsutaan 
mukaan kaikki sidosryhmät, etenkin 
työmarkkinaosapuolet ja 
koulutuslaitokset; korostaa tässä 
yhteydessä yritysten ja koulutuslaitosten 
vastuuta mahdollistaa opiskelijoille 
käytännönläheinen koulutus;

Or. de

Tarkistus 76
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. painottaa kaksiosaisten 
koulutusjärjestelmien suurta menestystä 
etenkin nuorisotyöttömyyden 
hillitsemisessä ja suosittaa niille 
jäsenvaltioille, joilla ei ole tällaista 
järjestelmää, että ne ottavat sellaisen 
käyttöön osana nuorisotyöttömyyden 
torjuntatoimia; korostaa tässä yhteydessä, 
että on ehdottoman välttämätöntä ottaa 
työmarkkinaosapuolet ajoissa ja kattavasti 
mukaan tällaisiin järjestelmiin;
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Or. de

Tarkistus 77
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
perehtymään eri kulttuureihin ja 
mukauttamaan oppitunnit opiskelijoiden 
viestintä- ja oppimistyyleihin;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 78
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
perehtymään eri kulttuureihin ja 
mukauttamaan oppitunnit opiskelijoiden 
viestintä- ja oppimistyyleihin;

6. korostaa opettajankoulutuksen tason 
merkitystä ja sitä, että opettajia on 
ohjattava saavuttamaan syvälliset 
opettamistaidot ja oppiaineiden 
pätevyydet, ja että he myös perehtyvät eri 
kulttuureihin ja osaavat mukauttaa 
opetuksen opiskelijoiden erilaisiin
viestintä- ja oppimistyyleihin ja 
lähtökohtiin;

Or. fi

Tarkistus 79
Kinga Göncz
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
perehtymään eri kulttuureihin ja 
mukauttamaan oppitunnit opiskelijoiden
viestintä- ja oppimistyyleihin;

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
tarjoamaan haavoittuvassa asemassa 
oleviin sosiaaliryhmiin kuuluville 
opiskelijoille räätälöityjä 
opetusmenetelmiä, perehtymään eri 
kulttuureihin ja mukauttamaan oppitunnit 
erilaisiin opiskelijoille tuttuihin viestintä-
ja oppimistyyleihin sekä keskittymään 
ennemminkin oppimisen tuloksiin kuin 
opetuksen muodollisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 80
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
perehtymään eri kulttuureihin ja 
mukauttamaan oppitunnit opiskelijoiden 
viestintä- ja oppimistyyleihin;

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
perehtymään eri kulttuureihin ja 
mukauttamaan oppitunnit opiskelijoiden 
viestintä- ja oppimistyyleihin; tässä 
yhteydessä olisi painotettava erityisesti 
kielitaitoa, joka on sivistyksen avain, ja 
opettamisen opettamista eli didaktiikkaa;

Or. de

Tarkistus 81
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
perehtymään eri kulttuureihin ja 
mukauttamaan oppitunnit opiskelijoiden 
viestintä- ja oppimistyyleihin;

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
perehtymään eri kulttuureihin ja 
mukauttamaan oppitunnit opiskelijoiden 
viestintä- ja oppimistyyleihin; pitää 
ilahduttavana, että komissio on 
painottanut tieto- ja viestintäteknologian 
opetusta ja koulutusta;

Or. fr

Tarkistus 82
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
perehtymään eri kulttuureihin ja 
mukauttamaan oppitunnit opiskelijoiden 
viestintä- ja oppimistyyleihin;

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
perehtymään eri kulttuureihin ja 
mukauttamaan oppitunnit opiskelijoiden 
viestintä- ja oppimistyyleihin; korostaa 
tarvetta investoida opettajien elinikäiseen 
oppimiseen;

Or. en

Tarkistus 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
perehtymään eri kulttuureihin ja 
mukauttamaan oppitunnit opiskelijoiden 

6. korostaa, että opettajia on ohjattava 
keskittymään taitoihin ja pätevyyteen, 
perehtymään eri kulttuureihin ja 
mukauttamaan oppitunnit opiskelijoiden 
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viestintä- ja oppimistyyleihin; viestintä- ja oppimistyyleihin; ottaa 
huomioon, että opettajien ammattikunta 
on vaarassa ikääntyä ja pienentyä, ja 
kehottaa jäsenvaltioita investoimaan 
tämän alan asiantuntijoihin ja pitämään 
heidät työssä, auttamaan heitä sekä 
ammatillisessa kehittymisessä että itsensä 
kehittämisessä ja parantamaan heidän 
taloudellista asemaansa;

Or. en

Tarkistus 84
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. suosittaa, että jäsenvaltioiden on 
parannettava merkittävästi opettajien ja 
kouluttajien työehtoja;

Or. en

Tarkistus 85
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
menettelytapoja, joilla edistetään 
elinikäistä oppimista kaikissa ikäryhmissä 
ja joissa keskitytään sellaisten taitojen ja 
pätevyyden kehittämiseen, joita tarvitaan 
työmarkkinoiden kysynnän dynaamisten 
muutosten asettamiin haasteisiin 
vastaamisessa;

Or. en
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Tarkistus 86
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
kaikille ikäryhmille tarkoitettua 
vapaaehtoistoimintaa yhteiskunnallisen 
solidaarisuuden edistämiseksi ja 
väestörakenteen muutosten asettamiin 
haasteisiin vastaamiseksi; vaatii 
jäsenvaltioita edistämään hoito- ja 
tukialojen tarvitsemaa koulutusta ja 
tarjoamaan apurahoja asiaankuuluvia 
opintoja suorittaville;

Or. en

Tarkistus 87
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää tärkeänä, että nuoret otetaan 
mukaan koulutuspolitiikan 
suunnitteluun, jotta heidän tarpeensa 
voidaan ottaa paremmin huomioon; 
suosittaa, että komissio kuulee 
kansallisten nuorisoneuvostojen edustajia 
nuorten prioriteettien selvittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 88
Konstantinos Poupakis
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa opettajien säännöllisen 
täydennyskoulutuksen tarvetta, jotta 
heidän monialaista osaamistaan uusista 
opetusvaatimuksista, -menetelmistä ja 
-prosesseista lisätään yhdenmukaisesti 
tieteen ja tekniikan kehityksen kanssa;

Or. el

Tarkistus 89
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
koulutusalan ja työmarkkinoiden välistä 
jatkuvaa vuoropuhelua, jotta vältetään 
tilanteet, joissa taidot eivät vastaa 
työmarkkinoiden vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 90
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa jäsenvaltioita valistamaan 
kansalaisiaan EU:n kansalaisten 
oikeuksista, velvollisuuksista ja 
sitoumuksista sekä siitä, miten he voivat 
hyödyntää oikeuttaan liikkua vapaasti
EU:n alueella, ja edistämään näin EU:n 
laajuista työllistyvyyttä;
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Or. en

Tarkistus 91
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. korostaa Euroopan sosiaalirahaston 
roolia koulutukseen, taitoihin ja 
elinikäiseen oppimiseen tehtävien 
investointien tukemisessa; kehottaa tämän 
vuoksi säilyttämään Euroopan 
sosiaalirahastolle tarkoitetun 25 prosentin 
vähimmäisosuuden kaikista 
koheesiopolitiikan määrärahoista;

Or. en

Tarkistus 92
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan ja 
arvioimaan säännöllisesti, ovatko ne 
onnistuneet varmistamaan yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistavaan ja 
laadukkaaseen koulutukseen kaikilla 
tasoilla ja ovatko koulutuksessa hankitut 
taidot parantaneet opiskelijoiden 
työnsaantimahdollisuuksia.

7. vaatii jäsenvaltioita seuraamaan ja 
arvioimaan säännöllisesti, ovatko niiden 
koulutusjärjestelmä ja koulutusohjelmat 
saavuttaneet haavoittuvassa asemassa 
olevien sosiaaliryhmien jäsenet, ovatko ne 
onnistuneet turvaamaan yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistavaan ja 
laadukkaaseen koulutukseen kaikilla 
tasoilla ja ovatko koulutuksessa hankitut 
taidot todellisuudessa parantaneet 
opiskelijoiden työnsaantimahdollisuuksia.

Or. en



PE510.631v01-00 50/52 AM\935078FI.doc

FI

Tarkistus 93
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan ja 
arvioimaan säännöllisesti, ovatko ne 
onnistuneet varmistamaan yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistavaan ja 
laadukkaaseen koulutukseen kaikilla 
tasoilla ja ovatko koulutuksessa hankitut 
taidot parantaneet opiskelijoiden 
työnsaantimahdollisuuksia.

7. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
mahdollisimman pian EU-ohjausjaksossa 
annettujen koulutusta koskevien 
suositusten mukaisesti; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan ja 
arvioimaan säännöllisesti kaikkien 
sidosryhmien, myös nuorten edustajien, 
kanssa, ovatko ne onnistuneet 
varmistamaan yhtäläiset mahdollisuudet 
osallistavaan ja laadukkaaseen 
koulutukseen kaikilla tasoilla ja ovatko 
koulutuksessa hankitut taidot parantaneet 
opiskelijoiden työnsaantimahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 94
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan ja 
arvioimaan säännöllisesti, ovatko ne 
onnistuneet varmistamaan yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistavaan ja 
laadukkaaseen koulutukseen kaikilla 
tasoilla ja ovatko koulutuksessa hankitut 
taidot parantaneet opiskelijoiden 
työnsaantimahdollisuuksia.

7. kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan ja 
arvioimaan säännöllisesti, ovatko ne 
onnistuneet varmistamaan yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistavaan ja 
laadukkaaseen koulutukseen kaikilla 
tasoilla ja ovatko koulutuksessa hankitut 
taidot parantaneet opiskelijoiden 
työnsaantimahdollisuuksia ja kykyä 
selviytyä kansalaisina ja työelämässä.

Or. fi

Tarkistus 95
Jean-Luc Bennahmias
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan ja 
arvioimaan säännöllisesti, ovatko ne 
onnistuneet varmistamaan yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistavaan ja 
laadukkaaseen koulutukseen kaikilla 
tasoilla ja ovatko koulutuksessa hankitut 
taidot parantaneet opiskelijoiden 
työnsaantimahdollisuuksia.

7. kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan ja 
arvioimaan säännöllisesti, ovatko ne 
onnistuneet varmistamaan yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistavaan ja 
laadukkaaseen koulutukseen kaikilla 
tasoilla ja ovatko koulutuksessa hankitut 
taidot parantaneet opiskelijoiden 
sosiaalista sijoittumista ja
työnsaantimahdollisuuksia.

Or. fr

Tarkistus 96
Roberta Angelilli

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään sellaisten hyvien käytäntöjen 
ja mallien vaihtoa, jotka ovat johtaneet 
Euroopan laajuisiin myönteisiin tuloksiin, 
kuten opintojen pariin palaamiseen, 
tehokkaaseen siirtymiseen opintojen 
parista työelämään, nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen, epäedullisessa asemassa 
olevien ryhmien pääsyyn työelämään.

Or. it

Tarkistus 97
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota seuraamaan, 
ovatko jäsenvaltiot toteuttaneet 
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koulutusjärjestelmänsä uudistamista 
koskevat tarvittavat toimenpiteet 
saavuttaakseen edellä mainitut tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kannustaa jäsenvaltioita käymään 
intensiivistä vuoropuhelua oppilaitosten 
kanssa lisätäkseen näiden tietoisuutta 
EU:n rahoitusmahdollisuuksista ja 
vahvistamaan, että oppilaitokset voivat 
saada helposti rahoitusta niiden 
toimintaohjelmista; kannustaa 
käyttämään Euroopan 
aluekehitysrahaston rahoitusta 
työprosessin osana toteutettavan jatkuvan 
ja ammatillisen koulutuksen tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 99
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että jäsenvaltiot voivat 
päättää vapaasti oman harkintansa 
perusteella, toteuttavatko ne edellä 
mainittuja ehdotuksia.

Or. nl


