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Tarkistus 1
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että korkeasti koulutettu ja 
pätevä työvoima kuuluu keskeisiin 
kilpailuetuihin ja että laadukas 
ammatillinen koulutus on 
perustavanlaatuinen tekijä pyrittäessä 
luomaan toimivat sisämarkkinat;

1. korostaa, että korkeasti koulutettu ja 
pätevä työvoima kuuluu keskeisiin 
kilpailuetuihin ja että laadukas 
ammatillinen koulutus on 
perustavanlaatuinen tekijä pyrittäessä 
luomaan toimivat sisämarkkinat ja että sitä 
on jatkuvasti mukautettava 
eurooppalaisten työmarkkinoiden 
kehitykseen ja tarpeisiin pidemmälle 
vietyjen vaihtojen ja yhteistyön avulla 
kaikkien osapuolten välillä;

Or. fr

Tarkistus 2
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että korkeasti koulutettu ja 
pätevä työvoima kuuluu keskeisiin 
kilpailuetuihin ja että laadukas 
ammatillinen koulutus on 
perustavanlaatuinen tekijä pyrittäessä 
luomaan toimivat sisämarkkinat;

1. korostaa, että korkeasti koulutettu ja 
pätevä työvoima on yksi innovoinnin 
liikkeelle panevista voimista ja tuo 
huomattavaa kilpailuetua ja että laadukas 
ammatillinen koulutus on 
perustavanlaatuinen tekijä pyrittäessä
kestävään kehitykseen ja luomaan 
toimivat sisämarkkinat;

Or. en
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Tarkistus 3
Louis Grech

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että Eurooppa 2020 -
strategian "uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelmaa" koskevan 
lippulaivahankkeen toteuttamiseksi 
kokonaisuudessaan EU:n toimielinten on 
saatava aikaan kaikkien jäsenvaltioiden 
tukema käytännönläheinen, kattava ja 
monialainen sopimus, jossa keskitytään 
liittämään ammattikoulutus, 
ammattipätevyys, elinikäinen oppiminen 
ja oppisopimuskoulutus työmarkkinoihin, 
jotta varmistetaan, että jokainen 
jäsenvaltio ottaa vastuuta EU:n 
koulutusjärjestelmästä;

Or. en

Tarkistus 4
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
parantamaan edelleen epävirallisen 
oppimisen ja arkioppimisen 
tunnustamista; viittaa alan parhaisiin 
käytänteisiin, etenkin ESR-rahoitteisiin 
käytänteisiin, jotka osoittavat, että taitojen 
tunnustaminen riippumatta siitä, missä ne 
on hankittu, johtaa onnistuneempaan 
työmarkkinoille integroitumiseen;

Or. en
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Tarkistus 5
Toine Manders

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. katsoo, että komission olisi tuettava 
eurooppalaista taitojen vaihto-ohjelmaa,
jossa pk-yritysten työntekijät voivat 
hyödyntää suuremmissa yrityksissä 
saatavilla olevia taitoja, jolloin edistetään 
ammatillista koulutusta ja oppimista, 
yhteisvaikutuksia ja mentorointia;

Or. en

Tarkistus 6
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tähdentää, että EU:n jäsenvaltioiden 
koulutusjärjestelmien on tarpeen olla 
yhteensopivia ja että niissä on korostettava 
kielten opetusta ja laajempia 
mahdollisuuksia suorittaa korkealaatuisia 
ulkomaisia harjoittelujaksoja;

3. tähdentää, että EU:n jäsenvaltioiden 
koulutusjärjestelmien yhteistyötä on 
parannettava ja että niissä on korostettava
opetussuunnitelmia, joiden avulla 
päästään innovaatiounionin tavoitteisiin 
myös luonnontieteiden ja matematiikan 
alalla, ja sen lisäksi tarjottava kielten 
opetusta ja laajempia mahdollisuuksia 
suorittaa korkealaatuisia ulkomaisia 
harjoittelujaksoja;

Or. en

Tarkistus 7
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
3 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tähdentää, että EU:n jäsenvaltioiden 
koulutusjärjestelmien on tarpeen olla 
yhteensopivia ja että niissä on korostettava 
kielten opetusta ja laajempia 
mahdollisuuksia suorittaa korkealaatuisia 
ulkomaisia harjoittelujaksoja;

3. tähdentää, että EU:n jäsenvaltioiden 
koulutusjärjestelmien on tarpeen olla 
yhteensopivia ja että niissä on korostettava 
kielten opetusta ja että on poistettava 
juridisia ja hallinnollisia esteitä sellaisten 
laadukkaiden puitteiden kehittämiseltä, 
joilla helpotetaan osallistumista 
harjoittelujaksoihin toisessa 
jäsenvaltiossa;

Or. fr

Tarkistus 8
Toine Manders

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. huomauttaa tässä yhteydessä, että 
tämänhetkisessä taloudellisessa 
tilanteessa yritykset ja julkinen sektori 
turvautuvat lisääntyvässä määrin 
palkattomiin harjoittelijoihin välttääkseen 
nuorten palkkaamista työsopimuksilla; 
katsoo – väheksymättä millään tavoin 
näiden toimien hyödyllisyyttä 
työkokemuksen tarjoamisessa nuorille –
että olisi kehitettävä rajatylittäviä 
lyhytaikaisia työsopimuksia koskeva 
eurooppalainen järjestelmä, jotta nuoret 
voisivat hankkia kokemusta 
valitsemallaan alalla muualla kuin 
omassa maassaan, ilman että 
työnantajalle koituu siitä riskiä; katsoo, 
että tällainen eurooppalainen järjestelmä 
voisi helpottaa taitojen vaihtoa 
saattamalla yhteen työnhakijat ja 
työnantajat, auttamalla hallinnollisissa 
muodollisuuksissa ja myöntämällä 
avustusta siihen osallistuville pk-
yrityksille; uskoo vahvasti, että tästä 
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koituisi huomattavaa hyötyä näille 
nuorille (työkokemus, mahdollisuus 
pysyvään työpaikkaan, kielten oppiminen, 
uusien taitojen hankkiminen jne.), 
yrityksille (rajatylittävän kaupan 
kehittyminen, mahdollisten työntekijöiden 
määrän lisääntyminen jne.) ja koko 
Euroopan unionille (sosiaalinen 
koheesio, myönteinen vaikutus unionin 
sisäiseen kauppaan ja työllisyyteen, 
lisääntynyt maantieteellinen liikkuvuus ja 
työvoiman liikkuvuus);

Or. en

Tarkistus 9
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa työn ohessa oppimisen 
merkitystä ja kehottaa oppilaitoksia ja 
yksityistä sektoria tekemään yhteistyötä 
näiden kokemusten helpottamiseksi 
erityisesti yliopistojen ja yritysmaailman 
välisen vuoropuhelun suhteen;

Or. en

Tarkistus 10
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa, että antamalla nuorille 
mahdollisuus viettää koulutusjakso 
ulkomailla tuetaan heitä huomattavasti 
hankkimaan uusia taitoja, myös 
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kielitaitoa, ja siten lisätään heidän 
mahdollisuuksiaan integroitua 
työmarkkinoille; pitää näin ollen 
myönteisenä komission aikomusta 
kehittää "Nuoret liikkeellä -kortti", joka 
auttaa nuoria muuttamaan toiseen 
jäsenvaltioon opintoja varten, sekä ottaa 
käyttöön liikkuvuutta tukevat 
eurooppalaiset opintolainat, jotta 
useammat nuoret eurooppalaiset, 
erityisesti heikoimmassa asemassa olevat, 
saavat mahdollisuuden opiskeluun tai 
harjoittelu- tai työpaikkaan ulkomailla;

Or. en

Tarkistus 11
Louis Grech

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen ajantasaistaa 
ammattipätevyyksien 
tunnustamisjärjestelmää; katsoo, että 
ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevan direktiivin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sen 
nykymuodossa olisi arvioitava 
kokonaisuudessaan mielekkäästi, kun 
komissio tarkistaa kyseistä direktiiviä; 
katsoo, että komission on nostettava 
ensisijaiseksi painopistealueeksi 
ammattipätevyyksien vastavuoroinen 
tunnustaminen jäsenvaltioissa;

Or. en
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Tarkistus 12
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota lujittamaan 
nykyisten koulutusjärjestelmien välistä 
vuorovaikutusta, kuten 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annettua direktiiviä 2005/36/EY, Bolognan 
prosessia korkeakouluopetuksen alalla ja 
eurooppalaista tutkintokehystä;

4. kehottaa komissiota koordinoimaan 
paremmin nykyisiä ammattipätevyyden 
tunnustamista koskevia järjestelmiä, 
kuten ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annettua direktiiviä 2005/36/EY, Bolognan 
prosessia korkeakouluopetuksen alalla ja
Kööpenhaminan prosessia 
ammattikoulutuksen alalla, muun muassa 
hyödyntämällä paremmin eurooppalaista
tutkintokehystä ja ammatillisen 
koulutuksen opintosuoritusten 
eurooppalaista siirtojärjestelmää 
(EVCET), sekä Europassin kehittämistä;

Or. fr

Tarkistus 13
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota lujittamaan
nykyisten koulutusjärjestelmien välistä
vuorovaikutusta, kuten 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annettua direktiiviä 2005/36/EY, Bolognan 
prosessia korkeakouluopetuksen alalla ja 
eurooppalaista tutkintokehystä;

4. kehottaa komissiota jatkamaan
nykyisten koulutusjärjestelmien välistä
yhteistyötä, kuten ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annettua direktiiviä 
2005/36/EY, Bolognan prosessia 
korkeakouluopetuksen alalla ja 
eurooppalaista tutkintokehystä; katsoo, että 
jäsenvaltioiden olisi säilytettävä toimivalta 
loppututkintojen suhteen niille tyypillisten 
yhteiskunnallisten ja kulttuuristen 
olosuhteiden pohjalta;

Or. en
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Tarkistus 14
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota lujittamaan 
nykyisten koulutusjärjestelmien välistä
vuorovaikutusta, kuten ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annettua direktiiviä
2005/36/EY, Bolognan prosessia 
korkeakouluopetuksen alalla ja 
eurooppalaista tutkintokehystä;

4. kehottaa komissiota tarkastelemaan
vuorovaikutusta ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin
2005/36/EY, Bolognan prosessin ja 
eurooppalaisen tutkintokehyksen välillä;

Or. en

Tarkistus 15
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sisämarkkinoiden 
näkökulmasta on tärkeää poistaa kaikki 
työvoiman liikkuvuuden esteet; kiinnittää 
huomiota ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 
merkitykseen ja kehottaa komissiota
ottamaan huomioon direktiivin käynnissä
oleva tarkistaminen, jotta eurooppalaista 
ammatillista koulutusta voidaan 
vahvistaa;

5. katsoo, että on tärkeää helpottaa 
työntekijöiden liikkuvuutta 
sisämarkkinoiden piirissä; kiinnittää 
huomiota ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 
merkitykseen ja kehottaa komissiota tämän
direktiivin käynnissä olevan tarkistamisen 
pohjalta uudistamaan nykyisiä 
ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevia järjestelmiä;

Or. fr
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Tarkistus 16
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sisämarkkinoiden 
näkökulmasta on tärkeää poistaa kaikki
työvoiman liikkuvuuden esteet; kiinnittää 
huomiota ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 
merkitykseen ja kehottaa komissiota
ottamaan huomioon direktiivin käynnissä
oleva tarkistaminen, jotta eurooppalaista 
ammatillista koulutusta voidaan 
vahvistaa;

5. katsoo, että sisämarkkinoiden 
näkökulmasta on tärkeää poistaa olemassa 
olevat keinotekoiset työvoiman 
liikkuvuuden esteet; kiinnittää huomiota 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun direktiivin merkitykseen ja 
kehottaa komissiota pohtimaan 
parhaillaan käynnissä olevassa 
kuulemisessa ammatillisen koulutuksen 
sisällyttämistä direktiivin tarkistamiseen;

Or. en

Tarkistus 17
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
parlamenttia tukemaan ja laajentamaan 
eurooppalaisia opiskelijoiden liikkuvuutta 
koskevia ohjelmia, erityisesti Leonardo da 
Vinci -ohjelmaa, jotta lisätään 
opiskelijoiden liikkuvuutta 
sisämarkkinoiden piirissä;

Or. fr

Tarkistus 18
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että ammattikoulutukselle on 
myös olemassa sisämarkkinat, ja vaatii 
jäsenvaltioita perustamaan enemmän 
neuvontapisteitä jatkokoulutustarjonnasta 
ja ammatillisesta liikkuvuudesta sekä 
omassa maassa että muissa 
jäsenvaltioissa; 

Or. de

Tarkistus 19
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa, että kolmansien maiden 
kansalaisilla on hankaluuksia integroitua 
yhteiskuntaan, kun heidän tutkintojaan ei 
tunnusteta; kehottaa komissiota 
arvioimaan, miten tutkintojen 
tunnustamista koskeva eurooppalainen 
kehys on vaikuttanut kolmansien maiden 
kansalaisten tutkintojen tunnustamiseen;

Or. en

Tarkistus 20
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa tukemaan rajat ylittäviä 
yhteyksiä ja viestintäfoorumeita 
koulutuslaitosten ja työnantajien välillä, 
jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä

6. kehottaa tukemaan rajat ylittäviä 
yhteyksiä ja viestintäfoorumeita 
koulutuslaitosten ja työnantajien välillä, 
jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä;
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palveludirektiivin yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 21
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa tukemaan rajat ylittäviä 
yhteyksiä ja viestintäfoorumeita 
koulutuslaitosten ja työnantajien välillä, 
jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä
palveludirektiivin yhteydessä;

6. kehottaa tukemaan rajat ylittäviä 
yhteyksiä ja viestintäfoorumeita 
koulutuslaitosten ja työnantajien välillä, 
jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 22
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan sisämarkkinoiden perustana 
olevan EU:n lainsäädännön alan 
koulutusohjelmia, joilla pyritään 
lisäämään yritysmaailman, viranomaisten 
ja kuluttajien tietoisuutta oikeuksistaan ja 
vastaavista velvollisuuksistaan.

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan EU:n lainsäädännön saattamista 
kokonaisuudessaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä sisämarkkinoiden 
tehostamiseksi ja antamaan tältä pohjalta 
tietoa asianomaisille, kuten yrityksille ja 
viranomaisille, jotta varmistetaan 
kyseisen lainsäädännön parempi 
ymmärtäminen;

Or. en
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Tarkistus 23
Louis Grech

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa kaikkia 
työmarkkinaosapuolia, mukaan lukien eri 
ammattialat, yritykset, ammattiliitot, 
ministeriöt ja julkiset työvoimapalvelut, 
käynnistämään järjestelmällisen 
vuoropuhelun siitä, kuinka voidaan 
paremmin taata nuorten ammatillinen 
integraatio, edistää elinikäistä oppimista 
ja virallista/epävirallista koulutusta sekä 
kehittää unionin koulutusjärjestelmä, 
jonka avulla varmistetaan kaikkien EU:n 
kansalaisten työuran jatkuvuus; 

Or. en

Tarkistus 24
Toine Manders

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kannattaa lisäksi nykyaikaisen 
teknologian käyttöä ammattikoulutuksen 
edistämisessä mitä mittavimmissa ja 
kekseliäimmissä muodoissa, mukaan 
lukien videoroolipelit, joita nuoret voivat 
pelata kilpailumielessä Euroopan 
laajuisesti (esim. osana Euroopan 
unioniin liittyvää kilpailua kouluissa), 
siten että he samalla oppivat ja saavat 
tietoa talouden ja unionin toiminnasta.

Or. en


