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LYHYET PERUSTELUT

Komissio antoi 23. marraskuuta 2011 ehdotuksensa asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja 
urheiluohjelman, "Yhteinen Erasmus", perustamisesta.

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus ovat älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun 
tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian sekä jäsenvaltioiden ja unionin talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen yhdennettyjen suuntaviivojen avainaloja. Strategian lippulaiva-
aloitteista viisi edellyttää yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen nykyaikaistamista: 
Nuoret liikkeellä -hanke, uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma, digitaalistrategia, 
innovaatiounioni ja köyhyyden torjunnan foorumi.

Komission ehdotus

Seuraavan rahoituskauden 2014–2020 ajalle komissio ehdottaa yhtä yhdennettyä ohjelmaa 
nimeltä "Yhteinen Erasmus" niiden seitsemän ohjelman sijaan, jotka olivat olemassa 
edellisellä monivuotisella rahoituskaudella (2007–2013). Näin ollen nykyinen ohjelma korvaa 
elinikäisen oppimisen ohjelman, nuorisotoimintaohjelman sekä monet muut korkea-asteen 
koulutusta koskevat unionin nykyiset ohjelmat, olivatpa ne sitten maailmanlaajuisia (Erasmus 
Mundus), alueellisia (Tempus, Alfa, Edulink) tai kahdenvälisiä (yhteistyö Yhdysvaltojen ja 
Kanadan kanssa).

Ohjelmalle ehdotettu kokonaisrahoituspuite on 19,1 miljardia euroa, josta 812 miljardia euroa 
saadaan EU:n eri ulkosuhteiden välineistä ja ohjataan nykyisten kansainvälisten ohjelmien 
(Erasmus Mundus, Tempus, Edulink ja Alfa) yhdentämiseksi. Komission esittämässä 
"Yhteinen Erasmus" -ohjelman kokonaisbudjetissa on 70 prosentin lisäys ohjelmakaudella 
2007–2013 vastaaviin ohjelmiin osoitettuihin budjetteihin verrattuna.

Komissio ehdottaa, että tuleva virtaviivainen ohjelma rakennetaan kolmen tärkeimmän 
avaintoiminnon ympärille jokaisella koulutussektorilla:
– oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus, mukaan lukien opiskelijat, nuoret, 

opettajat ja henkilökunta; (ehdotettu budjettiosuus 65 prosenttia)
– innovointi ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö (ehdotettu budjettiosuus 

26 prosenttia)
– politiikan uudistamisen tuki (ehdotettu budjettiosuus 4 prosenttia)

Lisäksi komission tiedonannossa, joka on annettu asetusehdotuksen lisäksi, on esitetty 
seuraava eri koulutussektoreiden välinen jako (joka vastaa vastaavissa 2007–2013 ohjelmissa 
taattuja tasoja):
– Korkea-asteen koulutus: 25 prosenttia,
– Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus: 17 prosenttia, josta aikuiskoulutus: 

2 prosenttia,
– Kouluopetus: 7 prosenttia,
– Nuoriso: 7 prosenttia.

Ohjelman yhdessä erityisluvussa käsitellään urheilua (1 prosentti budjetista) ja yhdessä 
erityisartiklassa Jean Monnet -aloitetta (2 prosenttia budjetista).
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Valmistelijan kanta

Valmistelija pitää myönteisenä komission asetusehdotusta ja ehdottaa seuraavia päämuutoksia 
asetusluonnokseen:

1) elinikäisen oppimisen näkökohdan vahvistaminen, ohjelman muuttaminen 
osallistavammaksi kaikille koulutussektoreille; 

2) yhteyksien vahvistaminen koulutuksen ja työllisyyden sekä koulutuksen ja köyhyyden 
vähentämisen välillä;

3) asetuksen rakenteen muuttaminen, tärkeimpänä toimena nuorisotoiminnan 
erottaminen koulutuksesta kartoittamalla selkeämmin tiettyjä koulutussektoreita 
koskevia alaohjelmia sekä esittämällä selkeämmin eri alaohjelmien erityistavoitteet;

4) erityisesti ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen sektorien vahvistaminen, 
sillä niihin ei kiinnitetä huomiota nykyisessä ehdotuksessa, vaikka ne ovat 
tunnustetusti tärkeitä muun muassa edistäessään elinikäisen oppimisen kulttuuria, 
vähentäessään työttömyyttä (erityisesti nuorisotyöttömyyttä) ja köyhyyttä sekä 
edistäessään aktiivista kansalaisuutta ja aktiivista ikääntymistä

5) ohjelman saavutettavuuden parantaminen, erityisesti edistämällä sellaisten ihmisten 
osallistumista, joilla on erityistarpeita, vähemmän mahdollisuuksia tai vaikeuksia 
koulutuksellisten, sosiaalisten, sukupuoleen liittyvien, fyysisten, psykologisten, 
maantieteellisten, taloudellisten tai kulttuuristen syiden vuoksi;

6) kansainvälisen osallistumisen avaaminen (kolmansien maiden kanssa) korkea-asteen 
koulutussektorin lisäksi ammatillisessa koulutuksessa sekä aikuiskoulutuksessa;

7) budjetin eri koulutussektoreita koskevan jaon esittäminen selkeästi asetuksessa myös 
ehdottamalla lisäystä ammatillisen koulutuksen sektoreille ja aikuiskoulutukselle;

8) kansallisten lakien ja perinteiden mukaisen valinnanmahdollisuuden tarjoaminen 
jäsenvaltioille siitä, haluavatko ne yhden vai useamman kansallisen instituution tai 
toimiston toimeenpanevan ohjelman kansallisella tasolla;

9) entisen Jean Monnet -ohjelman tukeman kuuden eurooppalaisen akateemisen laitoksen 
sisällyttäminen komission ehdottaman kahden laitoksen sijaan.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppalaisessa älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategiassa (Eurooppa 
2020 -strategia) määritellään tulevalle 
vuosikymmenelle unionin kasvustrategia, 
jolla tuetaan älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua, ja asetetaan viisi 

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

kunnianhimoista tavoitetta, jotka on määrä 
saavuttaa vuoteen 2020 mennessä; näistä 
kolmea tuetaan suoraan tai välillisesti 
tämän asetuksen käynnistämässä 
ohjelmassa. Asiaankuuluvia toimia 
toteutetaan ensisijaisesti koulutusalalla, 
jossa tavoitteena on, että koulunkäynnin 
keskeyttävien määrää vähennetään alle 
10 prosenttiin ja että vähintään 
40 prosentilla 30–34-vuotiaista on korkea-
asteen tutkinto, mutta ohjelmassa 
edistetään myös työttömyyden ja 
köyhyyden vähentämisen tavoitteita. Tämä 
käsittää myös strategian lippulaivahankkeet 
ja niistä etenkin hankkeet ”Nuoret 
liikkeellä”, ”Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma” sekä 
innovaatiounioni.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Uudistetussa Kööpenhaminan 
prosessissa (2011–2020) määriteltiin 
kunnianhimoinen ja kokonaisvaltainen 
visio ammattikoulutusta koskevalle 
eurooppalaiselle politiikalle ja vaadittiin, 
että koulutusalan unionin ohjelmista olisi 
annettava tukea sovituille prioriteeteille, 
myös kansainväliseen liikkuvuuteen ja 
jäsenvaltioiden toteuttamiin uudistuksiin.

(14) Ammatillisen koulutuksen keskeinen 
asema Eurooppa 2020 -strategian useiden 
tavoitteiden saavuttamisessa tunnustetaan 
ja määritellään uudistetussa 
Kööpenhaminan prosessissa (2011–2020), 
erityisesti ottamalla huomioon 
ammattikoulutuksen mahdollisuudet 
vähentää Euroopan korkeaa työttömyyttä, 
erityisesti nuorisotyöttömyyttä, edistää 
elinikäisen oppimisen kulttuuria, torjua 
sosiaalista syrjäytymistä ja edistää 
aktiivista kansalaisuutta. On käsiteltävä 
pikaisesti tarvetta vahvistaa valtioiden 
välistä liikkuvuutta ammatillisessa 
koulutuksessa, myös 
oppisopimusopiskelijoiden, opettajien ja 
kouluttajien osalta, ja edistää yhteistyötä 
asiaankuuluvien sidosryhmien välillä 
kaikilla tasoilla sekä avustaa 
jäsenvaltioita nykyaikaistamaan 
ammattikoulutusjärjestelmiään.
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Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Uudistetussa 
aikuiskoulutusohjelmassa, joka sisältyy 
[…] annettuun neuvoston 
päätöslauselmaan tähdätään siihen, että 
jokainen aikuinen voi kehittää ja 
parantaa taitojaan ja osaamistaan koko 
elämänsä ajan ja kiinnitetään 
erityishuomiota Eurooppa 2020 -
strategian kohteena olevien lukuisten
vähän koulutettujen eurooppalaisten 
koulutuksen tehostamiseen.

(16) Uudistetussa 
aikuiskoulutusohjelmassa, joka sisältyy 
28 päivänä marraskuuta 2011 annettuun 
neuvoston päätöslauselmaan1 painotetaan 
tarvetta lisätä osallistumista 
aikuiskoulutukseen, ottaen huomioon 
Euroopan väestön ikääntymisen, jonka 
vuoksi aikuisten on 
päivitettäväsäännöllisesti henkilökohtaisia 
ja ammatillisia taitojaan ja osaamistaan 
sen jälkeen, kun he ovat päättäneet 
peruskoulutuksen, ja myös tunnustamalla 
aikuiskoulutuksen aseman aktiivisen 
kansalaisuuden edistämisessä. 
Aikuiskoulutusohjelmassa, ottaen 
huomioon Eurooppa 2020 -strategian 
työttömyyden ja köyhyyden 
vähentämistavoitteet, kiinnitetään 
erityishuomiota tarpeeseen lisätä vähän 
koulutettujen ja matalasti koulutettujen 
eurooppalaisten osallistumista 
aikuiskoulutukseen.
______________
1 EUVL C 372, 20.12.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan nuorisofoorumin, 
tutkintotodistusten akateemisen 

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

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

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

käsittää kaikki unionin kannalta 
kiinnostavat politiikan alat, jotka ovat 
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
ja joissa voi suorittaa tunnustetun korkea-
asteen tutkinnon.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta ohjelman toimivuutta voidaan 
hallinnoida, arvioida ja seurata tehokkaasti, 

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

on kehitettävä mitattavia ja 
asiaankuuluvia erityistavoitteisiin liittyviä 
tulosindikaattoreita, joita voidaan mitata 
ajan myötä, jotka ovat realistisia, joissa 
otetaan huomioon tukitoimien toteutustapa 
ja jotka ovat tarkoituksenmukaisia 
tavoitteiden ja toimintojen 
tärkeysjärjestykseen nähden.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Ohjelman soveltamisalaan kuuluvat 
seuraavat alat:

(a) kaikki virallisen, epävirallisen ja 
arkioppimisen tasot elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta kouluopetuksesta 
ammatilliseen koulutukseen, korkea-
asteen koulutukseen ja 
aikuiskoulutukseen;
(b) nuoriso, erityisesti epävirallinen ja 
arkioppiminen;
(c) urheilu, erityisesti ruohonjuuritason 
urheilu.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

ulottuvuus Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti, ja sen 
tavoitteena on tukea unionin ulkoista 
toimintaa, myös kehitystavoitteita 
yhteistyöllä unionin ja kolmansien 
maiden välillä.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ”oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella” 
tarkoitetaan siirtymistä johonkin maahan 
oman asuinmaan ulkopuolelle 
tarkoituksena suorittaa opintoja, 
harjoitteluja tai muuta oppimista, mukaan 
luettuina harjoittelut ja epävirallinen 
oppiminen, tai antaa opetusta tai osallistua 
kansainväliseen ammatilliseen 
kehitystoimintaan. Siihen voi sisältyä 
isäntämaan kieltä koskevaa valmennusta. 

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

isäntämaan kieltä koskevaa valmennusta
sekä jatkotoimintoja. Oppimiseen liittyvä 
liikkuvuus käsittää myös nuorisovaihdot, 
vapaaehtoistyön, epävirallisen oppimisen 
ja arkioppimisen ja ammatilliseen 
kehittämiseen tähtäävät toiminnot;

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. ”innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävällä yhteistyöllä” 
tarkoitetaan kansainvälisiä 
yhteistyöhankkeita, joihin osallistuu 
yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja/tai nuorisotoiminnan alalla 
toimivia instituutioita, sosiaalisia 
kumppaneita, organisaatioita ja yrityksiä;

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. "nuorisotyö" kattaa laajan joukon 
sosiaalisia, kulttuurisia, koulutuksellisia 
ja poliittisia toimintoja, jotka järjestetään 
nuorten toimesta, nuorten kanssa ja 
nuoria varten. Nuorisotyö järjestetään 
koulun ulkopuolisena toimintana, ja se 
perustuu epävirallisiin 
oppimisprosesseihin ja vapaaehtoiseen 
osallistumiseen;

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a. "aikuisopiskelijoilla" tarkoitetaan 
25–64-vuotiaita henkilöitä, jotka ovat 
mukana oppimistoiminnassa;

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 14 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b. "vapaaehtoistyö" tarkoittaa 
toimintaa, jota henkilö tekee omasta 
tahdostaan ja jossa käytetään aikaa ja 
energiaa toimintoihin, joista hyötyvät 
muut ihmiset tai yhteiskunta. Tällainen 
toiminta on voittoa tavoittelematonta eikä 
sen syynä voi olla halu saavuttaa 
aineellista tai taloudellista etua;
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Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

18. ”kumppanuudella” tarkoitetaan eri 
osallistujamaissa sijaitsevien laitosten, 
sosiaalisten kumppanien, organisaatioiden 
ja/tai yritysten ryhmän tekemää sopimusta, 
jonka tarkoituksena on kaikenlaisten
eurooppalaisten toimintojen toteuttaminen 
yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja nuorisotoiminnan alalla tai 
virallisen tai epävirallisen verkoston 
perustaminen jollakin asiaan liittyvällä 
alalla. Urheilun osalta sillä tarkoitetaan 
yhden tai useamman kolmannen osapuolen, 
esimerkiksi eri jäsenvaltioissa toimivien 
ammattilaisurheiluorganisaatioiden tai 
sponsorien kanssa tehtyä sopimusta, jolla 
pyritään hankkimaan lisävaroja ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi; jos 
osallistumisen tarkoituksena on vahvistaa 
kumppanuuden laatua, se voidaan 
laajentaa kolmansien maiden laitoksiin 
ja/tai organisaatioihin.

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 26 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a. "Ruohonjuuritason urheilulla" 
tarkoitetaan urheilua, jota 
amatööriurheilijat harrastavat 
paikallisella tasolla sekä kaikille avointa 
urheilua.

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) täydentävyys ja yhteisvaikutukset 
muiden kansallisten, kansainvälisten ja 
unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa;
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Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ohjelmalla pyritään myötävaikuttamaan 
seuraavien alojen tavoitteisiin:

(a) Eurooppalaisten arvojen edistäminen 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 
artiklan mukaisesti;
(b) Eurooppa 2020 -strategia ja sen 
yleistavoitteet, etenkin koulutuksen, 
työllisyyden ja köyhyyden vähentämisen 
alalla;
(c) eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategiset puitteet (ET 2020) sekä niitä 
vastaavat vertailuarvot;
(d) nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön 
uudistetut puitteet (2010–2018);
(e) uudistettu Kööpenhaminan prosessi 
(2011–2020);
(f) uudistettu aikuiskoulutusohjelma;
(g) koulutuksen kestävä kehittäminen 
kolmansissa maissa sekä

(h) urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden 
kehittäminen unionin urheilualan 
työsuunnitelman mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a artikla
Ohjelmasta tuettavat toimet

1. Ohjelman tavoitteet koulutus-, nuoriso-
ja urheilualalla pyritään saavuttamaan 
seuraavien kolmen toimityypin avulla:
– oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus
– innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävä yhteistyö
– politiikan uudistamisen tuki
2. Jean Monnet -toiminnot kuvataan 
10 artiklassa.

Or. enPerustelu
Valmistelija ehdottaa, että entinen 6 artikla siirretään asetuksen yleisiin säännöksiin, sillä 
siinä vahvistetaan rakenne kaikille asetuksessa ehdotetuille toiminnoille.
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Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus 
sekä nuoriso

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus 

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
4 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla
Alaohjelmat

Alakohtaiset alaohjelmat ovat seuraavat:
(a) "Koulut" kouluopetuksen yhteydessä
(b) "Korkea-asteen koulutus" kaiken 
korkea-asteen koulutuksen yhteydessä
(c) "Ammatillinen koulutus" 
ammatillisen koulutuksen yhteydessä
(d) "Aikuiskoulutus" aikuiskoulutuksen 
yhteydessä

Or. en

Perustelu
Valmistelija ehdottaa, että jokaisen koulutussektorin alaohjelmat luetteloidaan selkeästi, 
huolimatta alaotsikoille valittavista otsikoista tämän lausunnon käsittelyn yhteydessä.

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteet Alaohjelmien erityistavoitteet

Or. en
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Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet 
koulutus- ja nuorisoaloilla:

1. Tämän luvun mukaisilla alaohjelmilla 
on seuraavat ohjelman yleistavoitteiden 
mukaiset erityistavoitteet:

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a). parannetaan avaintaitojen ja 
osaamisen tasoa ja etenkin niiden 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoihin 
ja yhteiskuntaan nähden ja edistetään 
sosiaalista osallisuutta;

– Tavoitteeseen liittyvät indikaattorit: 
– osallistujat (prosentteina), jotka ovat 
kohentaneet avaintaitoja ja/tai 
työllistettävyyteen liittyviä taitoja;
– Nuoret osallistujat (prosentteina), jotka 
ilmoittavat, että heillä on paremmat 
valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen ja 
poliittiseen toimintaan

Or. en
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Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en
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Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta – luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: 
Kielitaitoaan parantaneet osallistujat 
(prosentteina)

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta– f alakohta – luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) edistää tasapuolisuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta.

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisäksi "ammatillisen koulutuksen" 
alaohjelmalla on seuraavat 
erityistavoitteet ammatillisen koulutuksen 
alalla:
(a) vahvistetaan opiskelijoiden, myös 
oppisopimusopiskelijoiden, opettajien ja 
kouluttajien oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta;
(b) parannetaan ammatillisen 
koulutuksen houkuttelevuutta ja tasoa 
edistämällä laatua ja tehokkuutta;
(c) edistetään epävirallisen ja 
arkioppimisen validointia etenkin 
jatkuvan ammatillisen koulutuksen 
yhteydessä;
(d) edistetään joustavaa pääsyä 
koulutukseen ja tutkintoihin;
(e) edistetään osallistavaa pääsyä 
tukemalla toisia mahdollisuuksia 
avaintaitojen ja osaamisen hankkimiseksi, 
etenkin koulunkäyntinsä keskeyttäneiden 
ja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella 
olevien nuorten (NEET), vammaisten 
henkilöiden, vanhempien henkilöiden ja 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
osalta.
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(f) edistetään työn, elämän ja oppimisen 
välistä tasapainoa ammatillisen jatko- ja 
täydennyskoulutuksen osalta.

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1b. "Aikuiskoulutuksen" alaohjelmalla 
on seuraavat erityistavoitteet 
aikuiskoulutuksen alalla: 
(a) edistetään aikuisten oppimiseen 
liittyvää liikkumista;
(b) edistetään aikuisten jatkuvan 
tiedonhankinnan ja koulutukseen 
osallistumista, etenkin vähän 
koulutettujen ja matalasti koulutettujen 
aikuisten, kehittämällä elinikäisen 
oppimisen kulttuuria;
(c) edistetään työn, elämän ja oppimisen 
välistä tasapainoa;
(d) edistetään tehokkaiden elinikäisen 
ohjauksen järjestelmien kehittämistä;
(e) edistetään epävirallisen ja 
arkioppimisen validointia;
(f) edistetään aktiivista, itsenäistä ja 
terveellistä ikääntymistä.

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Ohjelman ja sen alaohjelmien 
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arvioimiseksi komission tulee antaa 
erityistavoitteisiin liittyviä mitattavia ja 
asiaankuuluvia indikaattoreita 30 artiklan 
2 kohdan tarkastelumenettelyn 
mukaisesti. Komissio ottaa huomioon jo 
hyväksytyt indikaattorit koulutuksen 
alalla.

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Ohjelmasta tuettavat toimet

1. Ohjelman tavoitteet koulutus- ja 
nuorisoalalla pyritään saavuttamaan 
seuraavien kolmen toimityypin avulla:
(a) oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus,
(b) innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävä yhteistyö,
(c) politiikan uudistamisen tuki.
2. Jean Monnet -toiminnot kuvataan 10 
artiklassa.

Or. en

Perustelu
Valmistelija ehdottaa, että entinen 6 artikla siirretään asetuksen yleisiin säännöksiin, sillä 
siinä vahvistetaan rakenne kaikille asetuksessa ehdotetuille toiminnoille.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

alaohjelmassa – opiskelijoiden 
kansainvälinen liikkuvuus, 
oppisopimusopiskelijat, opettajat ja 
kouluttajat mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) "Aikuiskoulutuksen" alaohjelmassa –
aikuisopiskelijoiden ja 
aikuiskoulutushenkilöstön kansainvälinen 
liikkuvuus. Tällainen liikkuvuus voi 
sisältää vierailuja, työpajoja, 
avustajapaikkoja, vanhusten 
vapaaehtoistyöhankkeita ja vaihto-
ohjelmia aikuisopiskeluun osallistuville 
sekä aikuiskoulutushenkilöstön 
koulutusta ja ammatillista 
kehittämistoimintaa.

Or. en

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämän luvun mukaisista alaohjelmista 
tuetaan seuraavia:

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) laitosten, sosiaalisten kumppanien ja 
tai yleissivistävän tai ammatillisesta 
koulutuksesta vastaavien tai ammatillisen 
koulutuksen alalla toimivien 
organisaatioiden kansainväliset strategiset 
kumppanuudet yhteisten aloitteiden 
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi ja 
kokemusten ja tietämyksen vaihdon 
edistämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) yritysten ja oppilaitosten väliset 
seuraavantyyppiset kansainväliset 
kumppanuudet:

2. Innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävä yhteistyö tukee yritysten 
ja oppilaitosten välisiä seuraavantyyppisiä 
kansainvälisiä kumppanuuksia:

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämän luvun mukaisiin alaohjelmiin 
sisältyy unionin tasolla käynnistettäviä 
toimintoja, jotka koskevat seuraavia:

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) yleissivistävää ja ammatillista 
koulutusta sekä nuoria koskevan unionin 
poliittisen ohjelman täytäntöönpano (avoin 
koordinointimenetelmä) sekä jäsennellyn 
vuoropuhelun ja Bolognan ja 
Kööpenhaminan prosessien edistäminen;

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) avoimuutta edistävien unionin 
välineiden – etenkin Europass-puitteiden, 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
(EQF), eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) ja 
ammatillisen koulutuksen 

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

koulutuksen opintosuoritusten 
eurooppalaisen siirtojärjestelmän 
(ECVET), ammatillisen koulutuksen 
laadunvarmistuksen eurooppalaisen 
viitekehyksen (EQAVET), Euroopan 
laadunvarmistusrekisterin (EQAR) ja 
Eurooppalaisen korkeakoulutuksen 
laadunvarmistusyhdistyksen (ENQA) –
käyttäminen osallistujamaissa ja tuki EU:n 
laajuisille verkostoille;

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) poliittinen vuoropuhelu koulutusalan 
eurooppalaisten sidosryhmien kanssa;

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii a) julkisen hallinnon Eurooppa-
instituutti;

Or. en

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii b) Trierin eurooppaoikeuden akatemia;

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii c) Odensen Euroopan erityisopetuksen 
kehittämiskeskus;

Or. en

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii d)Nizzan Eurooppa-koulutuksen 
kansainvälinen keskus.
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Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
2 a luku – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

II a LUKU
Nuoriso

Or. en

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Erityistavoitteet

1. Ohjelmalla on seuraavat yleistavoitteen 
mukaiset erityistavoitteet nuorisoalalla:
(a) parannetaan nuorten ihmisten 
avaintaitojen ja taitojen tasoa, myös 
nuorten, joilla on vähän mahdollisuuksia, 
sekä edistetään heidän osallistumistaan 
Euroopan demokraattiseen toimintaan ja 
työmarkkinoille sekä aktiivista 
kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
solidaarisuutta, etenkin oppimiseen 
liittyvän nuorten, nuorisotyössä tai 
nuorisojärjestöissä aktiivisten henkilöiden 
ja nuoriso-ohjaajien liikkuvuuden 
mahdollisuuksia lisäämällä sekä 
vahvistamalla yhteyksiä nuorisoalan ja 
työmarkkinoiden välillä.
(b) edistetään laadukkaita parannuksia 
nuorisotyöhön, etenkin tehostetulla 
yhteistyöllä nuorisoalan järjestöjen ja tai 
muiden sidosryhmien välillä;
(c) tuetaan eurooppalaista yhteistyötä ja 
täydennetään nuorisoalan 
politiikkauudistuksia paikallisella, 
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alueellisella ja kansallisella tasolla sekä 
tuetaan osaamiseen ja näyttöön 
perustuvan nuorisopolitiikan kehittämistä 
ja epävirallisen ja arkioppimisen 
tunnustamista, etenkin tehostetulla 
politiikkayhteistyöllä, unionin 
läpinäkyvyys- ja tunnustusvälineiden 
paremmalla käytöllä ja hyvien 
käytänteiden jakamisella;
(d) vahvistetaan nuorisoalan toimintojen 
kansainvälistä ulottuvuutta unionin 
ulkoista toimintaa täydentävästi, etenkin 
edistämällä liikkuvuutta ja yhteistyötä 
unionin sidosryhmien ja kolmansien 
maiden sidosryhmien ja kansainvälisten 
nuorisoalan järjestöjen välillä sekä 
kohdistetulla valmiuksien parantamisella 
kolmansissa maissa.
2. Ohjelman arvioimiseksi komission tulee 
antaa erityistavoitteisiin liittyviä 
mitattavia ja asiaankuuluvia 
indikaattoreita 30 artiklan 2 kohdan 
tarkastelumenettelyn mukaisesti. 
Komissio ottaa huomioon jo hyväksytyt 
nuorisoalan indikaattorit.

Or. en

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
10 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla
Ohjelmasta tuettavat toimet

Ohjelman tavoitteet nuorisoalalla 
pyritään saavuttamaan seuraavien 
toimityyppien avulla:
(a)  oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus;
(b) innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävä yhteistyö;
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(c) politiikan uudistamisen tuki.

Or. en

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
10 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 c artikla
Oppimiseen liittyvä henkilöiden 

liikkuvuus
1. Oppimiseen liittyvästä henkilöiden 
liikkuvuudesta tuetaan seuraavia:
(a) nuorten liikkuvuus epävirallisissa ja 
arkioppimisen toiminnoissa 18 artiklan 
mukaisten osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi sisältää 
nuorisovaihtoa ja vapaaehtoistyötä 
eurooppalaisen vapaaehtoistyön kautta;
(b) nuorisotyössä tai nuorisojärjestöissä 
aktiivisten henkilöiden ja nuoriso-
ohjaajien liikkuvuus. Tällainen 
liikkuvuus voi sisältää koulutus- ja 
verkostointitoimintaa;
2. Tästä toimesta tuetaan myös nuorten, 
nuorisotyössä tai nuorisojärjestöissä 
aktiivisten henkilöiden ja nuoriso-
ohjaajien kansainvälistä liikkuvuutta 
kolmansiin maihin ja kolmansista maista.

Or. en

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
10 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 d artikla
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Innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävä yhteistyö

1. Innovointia ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa edistävästä yhteistyöstä tuetaan 
seuraavia:
(a) strategiset kumppanuudet nuorisoalan 
järjestöjen kanssa, joiden tarkoituksena 
on toteuttaa yhteisiä aloitteita, myös 
nuorisoaloitteita ja 
kansalaisuushankkeita, sekä kehittää 
aktiivista kansalaisuutta, osallistumista 
demokraattiseen toimintaan ja 
yrittäjyyteen vertaisoppimisen ja 
kokemuksien vaihdon avulla;
(b) tietotekniset tukijärjestelmät 
nuorisoalalla ja vertaisoppimisen, 
osaamiseen perustuvan nuorisotyön ja 
hyvien käytänteiden jakamisen 
mahdollistaminen.
2. Tästä toimesta tuetaan myös 
kehittämistä, valmiuksien parantamista ja 
tiedonvaihtoa nuorisoalalla unionin ja 
kolmansien maiden välisillä 
kumppanuuksilla, etenkin naapurimaiden 
kanssa ja vertaisoppimisen kautta.

Or. en

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
10 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 e artikla
Politiikan uudistamisen tuki

1. Politiikan uudistamisen tukeen kuuluu 
toimintoja, jotka liittyvät seuraaviin:
(a) unionin nuorisoalan politiikka-
agendan täytäntöönpano avointa 
koordinointimenetelmää käyttämällä;
(b) unionin läpinäkyvyys- ja 
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tunnustusvälineiden, erityisesti 
Youthpassin, täytäntöönpano 
osallistujamaissa ja tuki 
unioninlaajuisille verkostoille ja 
eurooppalaisille valtiosta riippumattomille 
nuorisojärjestöille;
(c) politiikkaa käsittelevä vuoropuhelu 
asiaankuuluvien eurooppalaisten 
nuorisoalan sidosryhmien kanssa, myös 
jäsentynyt vuoropuhelu nuorten kanssa;
(d) Euroopan nuorisofoorumi, 
nuorisotyön resurssikeskus nuorisotyön 
kehittämiseksi ja Eurodesk-verkostot.
2. Tästä toimesta tuetaan myös 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa käytävää 
poliittista vuoropuhelua.

Or. en

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) 16 741 738 000 euroa 6 artiklan 
1 kohdassa ja 10 b artiklassa
tarkoitettuihin koulutusalan toimiin, joista 
vähintään [xxx] euroa nuorisoalan 
toimiin;

Or. en

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta voidaan edistää korkea-asteen
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 

2. Jotta voidaan edistää koulutuksen 
kansainvälistä ulottuvuutta, edellä olevassa 
1 kohdassa tarkoitettujen rahoituspuitteiden 
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rahoituspuitteiden lisäksi ulkoisista 
välineistä (kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä, eurooppalaisesta 
naapuruuden välineestä, liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuuden välineestä ja Euroopan 
kehitysrahastosta) osoitetaan 
1 812 100 000 euron ohjeellinen määrä 
oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimiin 
muihin kuin 18 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin maihin tai maista sekä 
yhteistyöhön tai poliittiseen vuoropuheluun 
näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

lisäksi ulkoisista välineistä 
(kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, 
eurooppalaisesta naapuruuden välineestä, 
liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuuden välineestä ja Euroopan 
kehitysrahastosta) osoitetaan 
1 812 100 000 euron ohjeellinen määrä 
oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimiin 
muihin kuin 18 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin maihin tai maista sekä 
yhteistyöhön tai poliittiseen vuoropuheluun 
näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kohdan 1 a alakohdan mukaisesti 
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ohjelman täytäntöönpanossa tärkeimmille 
koulutussektoreille tulee jakaa vähintään 
seuraavat osuudet:
– korkea-asteen koulutus: [30 %];
– ammatillinen koulutus: [20 %];
– kouluopetus: [12 %];
– aikuiskoulutus: [7 %];
– nuoriso: [12 %].

Or. en

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varojen jakautuminen 
pääkoulutussektoreihin nähden, jotta 
rahoituksen jakautumisella varmistetaan, 

(b) varojen jakautuminen 
pääkoulutussektoreihin, nuorisoon ja 
urheiluun nähden, jotta rahoituksen 
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että ohjelman loppuun mennessä saadaan 
aikaan huomattavia järjestelmään 
kohdistuvia vaikutuksia.

jakautumisella varmistetaan, että ohjelman 
loppuun mennessä saadaan aikaan 
huomattavia järjestelmään kohdistuvia 
vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio toimittaa ohjelman 
lopullisen arvioinnin Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle viimeistään 30.kesäkuuta 2022.

Or. en

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– ”Erasmus-korkeakoulutus” – Korkeakoulutus:

Or. en

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 2 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– ”Erasmus-ammattikoulutus” 
ammatillisen koulutuksen ja 
aikuiskoulutuksen yhteydessä

– ”Ammattikoulutus” ammatillisen 
koulutuksen yhteydessä

Or. en
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Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– "Aikuiskoulutus" aikuiskoulutuksen 
yhteydessä

Or. en

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ”Erasmus-koulut” kouluopetuksen 
yhteydessä

– ”Koulut” kouluopetuksen yhteydessä

Or. en

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ”Erasmus-nuorisotoiminta” nuorten 
epävirallisen oppimisen yhteydessä.

– ”Nuorisotoiminta” nuorten epävirallisen 
oppimisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– "Urheilu" urheilualan toimintojen 
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komission ja jäsenvaltioiden on 
ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä 
varmistettava erityisesti, että 
koulutuksellisten, sosiaalisten, 
sukupuoleen liittyvien, fyysisten, 
psykologisten, maantieteellisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen syiden vuoksi 
sosiaalista osallisuutta ja vaikeuksia 
kokevien ja erityistarpeisten ihmisten sekä 
ihmisten, joilla on vähän 
mahdollisuuksia, osallistumista ohjelmaan 
edistetään.

Or. en

Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hallinnollisten menettelyjen 
saatavuutta ja läpinäkyvyyttä pidetään 
keskeisinä ohjelman laadun ja tuloksen 
indikaattoreina.

Or. en

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelmasta tuetaan yhteistyötä 
kolmansissa, etenkin naapurimaissa maissa 
olevien kumppanien kanssa 6 ja 

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

10 b artiklassa tarkoitettujen toimien ja 
toimintojen osalta.

Or. en

Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisen viranomaisen on kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 

3. Kansallisen viranomaisen on kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
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voimaantulosta nimettävä yksi 
koordinointielin, jäljempänä ’kansallinen 
toimisto’. Kansallisen viranomaisen on 
toimitettava komissiolle asianmukainen 
vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointi 
sen osalta, että kansallinen toimisto 
noudattaa asetuksen (EU) N:o XX/2012 
55 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
vi alakohdan ja 57 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan 
sekä siihen liittyvän delegoidun asetuksen 
N:o XX/2012 X artiklan säännöksiä sekä 
kansallisten toimistojen sisäistä valvontaa 
koskevia unionin vaatimuksia sekä 
sääntöjä, jotka koskevat ohjelman varojen 
hallinnointia avustuksia myönnettäessä.

voimaantulosta nimettävä yksi tai useampi 
koordinointielin, jäljempänä ’kansallinen 
toimisto’. Kansallisen viranomaisen on 
toimitettava komissiolle asianmukainen 
vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointi 
sen osalta, että kansallinen toimisto 
noudattaa asetuksen (EU) N:o XX/2012 
55 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
vi alakohdan ja 57 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan 
sekä siihen liittyvän delegoidun asetuksen 
N:o XX/2012 X artiklan säännöksiä sekä 
kansallisten toimistojen sisäistä valvontaa 
koskevia unionin vaatimuksia sekä 
sääntöjä, jotka koskevat ohjelman varojen 
hallinnointia avustuksia myönnettäessä.

Or. en

Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en


