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Tarkistus 1
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 58,9 prosenttia 
korkeakoulututkinnon suorittaneista on 
EU:ssa naisia, että naisten osuus tohtorin 
tutkinnon suorittaneista on 43 prosenttia 
ja että vähiten naisia on vakituisina 
professoreina, joiden joukossa naisten 
osuus on vain 15 prosenttia,

Or. en

Tarkistus 2
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että komission 
tiedonannossa "Uutta pontta ammatillista 
koulutusta koskevalle eurooppalaiselle 
yhteistyölle Eurooppa 2020 -strategian 
tueksi" (KOM(2010)0296) ei ole otettu 
huomioon sukupuolinäkökohtia,

Or. en

Tarkistus 3
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
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ammatillisen koulutuksen kansallisia 
ohjelmia, joilla vastaisuudessa edistetään 
sukupuolinäkökohtien ottamista huomioon 
kaikissa tämän alan toimissa;

ammatillisen koulutuksen kansallisia 
ohjelmia, joilla vastaisuudessa edistetään 
sukupuolinäkökohtien ottamista huomioon 
kaikissa tämän alan toimissa; korostaa 
sellaisten opetuskäytäntöjen merkitystä, 
joilla on tarkoitus edistää sukupuolten 
tasa-arvoa ja torjua vallitsevia 
stereotypioita;

Or. pt

Tarkistus 4
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
ammatillisen koulutuksen kansallisia 
ohjelmia, joilla vastaisuudessa edistetään 
sukupuolinäkökohtien ottamista huomioon 
kaikissa tämän alan toimissa;

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
ammatillisen koulutuksen kansallisia 
ohjelmia, joilla vastaisuudessa edistetään 
sukupuolinäkökohtien ottamista huomioon 
kaikissa tämän alan toimissa, ja 
huolehtimaan kaikkien naisten 
yhtäläisistä mahdollisuuksista 
työmarkkinoilla riippumatta heidän 
siviilisäädystään, rodustaan, iästään, 
sukupuolisesta suuntautumisestaan, 
etnisestä alkuperästään tai uskonnostaan;

Or. en

Tarkistus 5
Joanna Senyszyn

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
ammatillisen koulutuksen kansallisia 
ohjelmia, joilla vastaisuudessa edistetään 

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
ammatillisen koulutuksen kansallisia 
ohjelmia, joihin on sisällytetty tasa-
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sukupuolinäkökohtien ottamista huomioon 
kaikissa tämän alan toimissa;

arvonäkökulma ja joilla vastaisuudessa 
edistetään sukupuolinäkökohtien ottamista 
huomioon kaikissa tämän alan toimissa;

Or. en

Tarkistus 6
Christa Klaß

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(1 a) toteaa, että hyvän ammatillisen 
koulutuksen pohjaksi tarvitaan vankkaa 
sukupuolineutraalia yleissivistystä, ja 
kehottaa jäsenvaltioita välttämään 
oppimateriaalissa sukupuolispesifisiä 
esimerkkejä ammateista, jotta pojat ja 
tytöt saataisiin alusta pitäen 
kiinnostumaan kaikista ammateista;

Or. de

Tarkistus 7
Christa Klaß

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(1 b) kehottaa jäsenvaltioita luomaan 
järjestelmän, jossa peruskoulutuksen 
päätteeksi saadaan tietynlainen 
ammattipätevyys;

Or. de
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Tarkistus 8
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan koulutusalan sidosryhmien, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen välisten todellisten 
kumppanuuksien perustamiseen, jotta 
sukupuolinäkökohdat otettaisiin huomioon 
koulutuksessa;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan koulutusalan sidosryhmien, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen välisten todellisten 
kumppanuuksien perustamiseen, jotta 
sukupuolinäkökohdat otettaisiin huomioon 
koulutuksessa; korostaa, että on tärkeää 
perustaa sekä julkiselle että yksityiselle 
sektorille tarvittavan koulutuksen 
saaneiden tasa-arvoneuvonantajien 
toimia;

Or. pt

Tarkistus 9
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan koulutusalan sidosryhmien, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen välisten todellisten 
kumppanuuksien perustamiseen, jotta 
sukupuolinäkökohdat otettaisiin huomioon 
koulutuksessa;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan koulutusalan sidosryhmien, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen välisten todellisten 
kumppanuuksien perustamiseen ja 
yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön, 
jotta sukupuolinäkökohdat ja koulutuksen 
merkitys otettaisiin huomioon 
koulutuksessa;

Or. en
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Tarkistus 10
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskusta (Cedefop) 
sisällyttämään ammatillisen koulutuksen 
eurooppalaisen yhteistyön tehostamisesta 
kaudella 2011-2020 laatimaansa Bruggen 
julkilausumaan sukupuolinäkökulman 
varsinkin elinikäisen oppimisen osalta, 
jotta naisilla ja miehillä olisi 
mahdollisuus opiskella kaikissa 
ikävaiheissa, sekä tekemään 
koulutusmahdollisuuksista avoimempia ja 
joustavampia;

Or. en

Tarkistus 11
Christa Klaß

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(2 a) toteaa, että eräissä jäsenvaltioissa on 
havaittu hyväksi kaksitasoinen järjestelmä 
(kouluopetus ja käytännön opetus), jossa 
työn ohessa tapahtuvaa ammatillista 
koulutusta tarjoavat yritykset toimivat 
yhteistyössä ja täydentävät toisiaan;

Or. de
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Tarkistus 12
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti 
parantamaan ammattikoulutuksen ja 
työmarkkinoiden tarpeiden välisiä 
yhteyksiä sekä luomaan uusia 
koulutusmahdollisuuksia 
luonnontieteellisillä, matemaattisilla ja 
teknisillä aloilla, jotta naisten 
työllistymismahdollisuuksia 
ei-perinteisissä ammateissa ja talouden 
vähähiilisillä aloilla lisättäisiin;

3. kehottaa jäsenvaltioita 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
mukaisesti parantamaan 
ammattikoulutuksen ja työmarkkinoiden 
tarpeiden välisiä yhteyksiä esimerkiksi 
siten, että tehostetaan akateemisia ja 
uraneuvontapalveluja ja kannustetaan 
tarjoamaan naisille harjoittelu- ja 
oppisopimuspaikkoja, sekä luomaan uusia 
koulutusmahdollisuuksia 
luonnontieteellisillä, matemaattisilla ja 
teknisillä aloilla, jotta naisten 
työllistymismahdollisuuksia 
ei-perinteisissä tieteellis-teknisissä
ammateissa ja talouden vähähiilisillä 
aloilla lisättäisiin;

Or. it

Tarkistus 13
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti 
parantamaan ammattikoulutuksen ja 
työmarkkinoiden tarpeiden välisiä 
yhteyksiä sekä luomaan uusia 
koulutusmahdollisuuksia 
luonnontieteellisillä, matemaattisilla ja 
teknisillä aloilla, jotta naisten 
työllistymismahdollisuuksia 
ei-perinteisissä ammateissa ja talouden 
vähähiilisillä aloilla lisättäisiin;

3. kehottaa jäsenvaltioita Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti 
parantamaan ammattikoulutuksen ja 
työmarkkinoiden tarpeiden välisiä 
yhteyksiä sekä luomaan uusia 
koulutusmahdollisuuksia 
luonnontieteellisillä, matemaattisilla ja 
teknisillä aloilla, jotta naisten 
työllistymismahdollisuuksia 
ei-perinteisissä ammateissa ja talouden 
vähähiilisillä aloilla lisättäisiin ja jotta 
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saataisiin uusia pysyviä työpaikkoja, joista 
maksetaan asianmukainen palkka;

Or. pt

Tarkistus 14
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti 
parantamaan ammattikoulutuksen ja 
työmarkkinoiden tarpeiden välisiä 
yhteyksiä sekä luomaan uusia 
koulutusmahdollisuuksia 
luonnontieteellisillä, matemaattisilla ja 
teknisillä aloilla, jotta naisten 
työllistymismahdollisuuksia 
ei-perinteisissä ammateissa ja talouden 
vähähiilisillä aloilla lisättäisiin;

3. kehottaa jäsenvaltioita Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden ja 
lippulaivahankkeiden mukaisesti 
parantamaan ammattikoulutuksen ja 
työmarkkinoiden tarpeiden välisiä 
yhteyksiä sekä luomaan uusia 
koulutusmahdollisuuksia 
luonnontieteellisillä, matemaattisilla ja 
teknisillä aloilla, jotta naisten 
työllistymismahdollisuuksia 
ei-perinteisissä ammateissa ja talouden 
vähähiilisillä huipputekniikan aloilla 
lisättäisiin;

Or. en

Tarkistus 15
Joanna Senyszyn

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
naisille korkeatasoisia, laaja-alaisia, 
joustavia ja kohtuuhintaisia 
mahdollisuuksia ammatilliseen 
koulutukseen sekä tarjoamaan naisten 
erilaiset lähtökohdat huomioon ottavaa 
erityistä neuvontaa ja 

4. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
naisille korkeatasoisia, laaja-alaisia, 
joustavia ja kohtuuhintaisia 
mahdollisuuksia ammatilliseen 
koulutukseen sekä tarjoamaan naisten 
erilaiset lähtökohdat huomioon ottavaa 
erityistä neuvontaa ja 
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ammatinvalinnanohjausta, jossa otetaan 
huomioon moniulotteiset koulutustarpeet;

ammatinvalinnanohjausta, jossa otetaan 
huomioon moniulotteiset koulutustarpeet, 
kuten:
– räätälöity ammatillinen koulutus 
urakehityksen tueksi;
– mahdollisuus siirtyä epävirallisesta 
oppimisesta viralliseen;
– eri oppimistyylien hyväksyminen;
– roolimallien ja mentorien käyttö;
– joustaviin työskentelyjärjestelyihin ja 
osa-aikasopimuksiin mukautettujen 
ohjelmien kehittäminen;
– tarpeisiin mukautetut verkko-
opiskelumahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 16
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
naisille korkeatasoisia, laaja-alaisia, 
joustavia ja kohtuuhintaisia 
mahdollisuuksia ammatilliseen 
koulutukseen sekä tarjoamaan naisten 
erilaiset lähtökohdat huomioon ottavaa 
erityistä neuvontaa ja 
ammatinvalinnanohjausta, jossa otetaan 
huomioon moniulotteiset koulutustarpeet;

4. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
naisille korkeatasoisia, laaja-alaisia, 
joustavia ja kohtuuhintaisia 
mahdollisuuksia ammatilliseen 
koulutukseen sekä tarjoamaan naisten 
erilaiset lähtökohdat huomioon ottavaa 
erityistä neuvontaa ja 
ammatinvalinnanohjausta, jossa otetaan 
huomioon moniulotteiset koulutustarpeet, 
jotta naiset voivat päästä laadukkaisiin 
työpaikkoihin ja saada työstään 
asianmukaisen palkan;

Or. pt
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Tarkistus 17
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
naisille korkeatasoisia, laaja-alaisia, 
joustavia ja kohtuuhintaisia 
mahdollisuuksia ammatilliseen 
koulutukseen sekä tarjoamaan naisten 
erilaiset lähtökohdat huomioon ottavaa 
erityistä neuvontaa ja 
ammatinvalinnanohjausta, jossa otetaan 
huomioon moniulotteiset koulutustarpeet;

4. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
naisille korkeatasoisia, laaja-alaisia, 
joustavia ja kohtuuhintaisia 
mahdollisuuksia ammatilliseen 
koulutukseen sekä tarjoamaan naisten 
erilaiset lähtökohdat huomioon ottavaa, 
kaiken alan tutkintoihin liittyvää erityistä 
elinikäistä neuvontaa ja 
ammatinvalinnanohjausta, jossa otetaan 
huomioon moniulotteiset koulutustarpeet;

Or. en

Tarkistus 18
Christa Klaß

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(4 a) kehottaa jäsenvaltioita 
huolehtimaan siitä, että luodaan atk-alan 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, joiden 
ansiosta naispuoliset työntekijät voivat 
harjoittaa ammattiaan kotoaan käsin, 
mikä parantaa maaseutualueiden naisten 
mahdollisuuksia sovittaa yhteen työ- ja 
perhe-elämä;

Or. de
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Tarkistus 19
Christa Klaß

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(4 b) korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
kielitaitoa, sillä näin voidaan lisätä 
itseluottamusta, parantaa 
sopeutumiskykyä ja vahvistaa 
kulttuurienvälistä kompetenssia;

Or. de

Tarkistus 20
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan Euroopan sosiaalirahasto
kaltaisten rakennerahastojen optimaalisen 
käytön erityisohjelmiin, joilla edistetään 
elinikäistä oppimista ja pyritään lisäämään 
naisten osuutta ammatillisen koulutuksen 
piirissä; pyytää kehittämään "Erasmus 
nuorille yrittäjille" -pilottihankkeen piirissä 
erityisiä toimia naisten yrittäjyyden 
lisäämiseksi;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan Euroopan sosiaalirahaston
kaltaisten rakennerahastojen optimaalisen 
käytön erityisohjelmiin, joilla edistetään 
elinikäistä oppimista ja pyritään lisäämään 
naisten osuutta ammatillisen koulutuksen 
piirissä myös nimenomaan tähän 
tarkoitettujen, asianmukaisesti 
rahoitettujen toimien avulla; pyytää 
kehittämään "Erasmus nuorille yrittäjille" 
-pilottihankkeen piirissä erityisiä toimia 
naisten yrittäjyyden lisäämiseksi;

Or. it

Tarkistus 21
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan Euroopan sosiaalirahasto
kaltaisten rakennerahastojen optimaalisen 
käytön erityisohjelmiin, joilla edistetään 
elinikäistä oppimista ja pyritään lisäämään 
naisten osuutta ammatillisen koulutuksen 
piirissä; pyytää kehittämään "Erasmus 
nuorille yrittäjille" -pilottihankkeen piirissä 
erityisiä toimia naisten yrittäjyyden 
lisäämiseksi;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan Euroopan sosiaalirahaston
kaltaisten rakennerahastojen optimaalisen 
käytön erityisohjelmiin, joilla edistetään 
elinikäistä oppimista ja kannustetaan 
naisia osallistumaan siihen ja pyritään 
lisäämään naisten osuutta ammatillisen 
koulutuksen piirissä; pyytää kehittämään 
"Erasmus nuorille yrittäjille" 
-pilottihankkeen piirissä erityisiä toimia 
naisten yrittäjyyden lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 22
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan Euroopan sosiaalirahasto
kaltaisten rakennerahastojen optimaalisen 
käytön erityisohjelmiin, joilla edistetään 
elinikäistä oppimista ja pyritään lisäämään 
naisten osuutta ammatillisen koulutuksen 
piirissä; pyytää kehittämään "Erasmus 
nuorille yrittäjille" -pilottihankkeen piirissä 
erityisiä toimia naisten yrittäjyyden 
lisäämiseksi;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan Euroopan sosiaalirahaston
kaltaisten rakennerahastojen optimaalisen 
käytön erityisohjelmiin, joilla edistetään 
elinikäistä oppimista ja pyritään lisäämään 
miesten ja naisten osuutta ammatillisen 
koulutuksen piirissä; pyytää kehittämään 
"Erasmus nuorille yrittäjille" 
-pilottihankkeen piirissä erityisiä toimia 
varsinkin naisten yrittäjyyden lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 23
Joanna Senyszyn

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa opettajien ja kouluttajien 
roolia tasa-arvonäkökulman 
huomioimisessa ammatillisessa 
koulutuksessa ja kehottaa kehittämään 
liikkuvuusohjelmia, kuten Leonardo da 
Vinci ja oppisopimuskoulutettaville 
tarkoitettu hanke, sekä naisille 
suunnattuja erityistoimia, joilla 
helpotetaan tarvittavien taitojen 
elinikäistä hankkimista, jotta naisten olisi 
helpompi päästä tai palata 
työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 24
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa käynnistämään unionin 
erityisaloitteen tyttöjen houkuttelemiseksi 
teknisille aloille (matematiikka, 
tietojenkäsittely, luonnontieteet ja 
teknologia) ja näillä aloilla edelleen 
vallitsevien stereotypioiden torjumiseksi;
painottaa, että viestimet ja koulutus ovat 
tärkeitä stereotypioiden torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 25
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
työnantajille kannustimia, joilla 
helpotetaan naisten ja myös kotona 
työskentelevien naisten tarpeisiin 
sovelletun kustannustehokkaan ja 
joustavan koulutuksen tarjoamista mikro-
ja pienyrityksissä.

6. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
työnantajille kannustimia, joilla 
helpotetaan naisten tarpeisiin sovelletun 
kustannustehokkaan ja joustavan 
koulutuksen tarjoamista mikro- ja 
pienyrityksissä; kehottaa komissiota ja 
kaikkia jäsenvaltioita toimimaan 
päättäväisesti naisten ja miesten nykyisen 
18 prosentin palkka-eron poistamiseksi 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. pt

Tarkistus 26
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
työnantajille kannustimia, joilla 
helpotetaan naisten ja myös kotona 
työskentelevien naisten tarpeisiin 
sovelletun kustannustehokkaan ja 
joustavan koulutuksen tarjoamista mikro-
ja pienyrityksissä.

6. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
työnantajille kannustimia, joilla 
helpotetaan naisten ja myös kotona 
työskentelevien naisten tarpeisiin 
sovelletun kustannustehokkaan ja 
joustavan koulutuksen tarjoamista mikro-
ja pienyrityksissä; kehottaa 
tarkastelemaan, millaisia verovapautuksia 
voitaisiin soveltaa naisten erityisesti 
pk-yrityksissä tekemään työhön.

Or. it

Tarkistus 27
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
työnantajille kannustimia, joilla 
helpotetaan naisten ja myös kotona 
työskentelevien naisten tarpeisiin 
sovelletun kustannustehokkaan ja 
joustavan koulutuksen tarjoamista mikro-
ja pienyrityksissä.

6. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
työnantajille kannustimia, joilla 
helpotetaan naisten, erityisesti äitien ja 
sairaista tai ikääntyneistä huolehtivien 
naisten, ja myös kotona työskentelevien 
naisten tarpeisiin sovelletun 
kustannustehokkaan ja joustavan 
koulutuksen tarjoamista mikro- ja 
pienyrityksissä.

Or. en

Tarkistus 28
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
työnantajille kannustimia, joilla 
helpotetaan naisten ja myös kotona 
työskentelevien naisten tarpeisiin 
sovelletun kustannustehokkaan ja 
joustavan koulutuksen tarjoamista mikro-
ja pienyrityksissä.

6. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
työnantajille kannustimia ja 
motivointikeinoja, joilla helpotetaan 
naisten ja myös kotona työskentelevien 
naisten tarpeisiin sovelletun 
kustannustehokkaan ja joustavan 
koulutuksen tarjoamista mikro- ja 
pienyrityksissä, jotta voidaan varmistaa 
parempi keskittyminen työtehtävissä ja 
työmarkkinoilla tarvittaviin taitoihin ja 
avainosaamiseen.

Or. en

Tarkistus 29
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia helpottamaan 
ammatillisen koulutuksen, oppimisen ja 
perhe-elämän yhdistämistä huolehtimalla 
lastenhoitopaikkojen tarjoamisesta sekä 
oppituntien järjestämisestä siten, että ne 
voidaan sovittaa yhteen lasten 
koulutuntien kanssa.

Or. en


