
AM\882056FI.doc PE475.802v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2011/2180(INI)

28.10.2011

TARKISTUKSET
1 - 31

Lausuntoluonnos
Emma McClarkin
(PE473.712v01-00)

Euroopan unionin toimielinten panoksesta Bolognan prosessin lujittumiseen ja 
edistymiseen
(2011/2180(INI))



PE475.802v01-00 2/18 AM\882056FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\882056FI.doc 3/18 PE475.802v01-00

FI

Tarkistus 1
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että Erasmus-ohjelma on jo 
osoittautunut menestyksekkääksi 
opiskelijoiden liikkuvuuden alalla, mutta 
katsoo, että tiedottamista opiskelijoille ja 
oppilaitoksille on tarpeen lisätä, jotta 
voidaan varmistaa tämän ohjelman 
tehokkuus, ja että on suunniteltava 
ohjelman määrärahojen lisäämistä;

Or. fr

Tarkistus 2
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tähdentää, että Bolognan prosessi on 
lisännyt opiskelijoiden liikkuvuutta 
osallistuvissa valtioissa ja että siihen 
liittyy huomattavia mahdollisuuksia lisätä 
työntekijöiden liikkuvuutta; pahoittelee 
kuitenkin, että liikkuvuus on edelleen 
vähäistä; kehottaa sen vuoksi Euroopan 
unionin toimielimiä ja kansallisia 
viranomaisia tiedottamaan paremmin 
korkeakouluille ja niiden opiskelijoille 
olemassa olevista liikkuvuuteen liittyvistä 
mahdollisuuksista, apurahat mukaan 
luettuina;

Or. en
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Tarkistus 3
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. arvostelee sitä, että Bolognan 
prosessin lähestymistapa perustuu yhteen 
ainoaan malliin; korostaa, että 
jäsenvaltioiden erilaisia 
koulutusjärjestelmiä sekä oppimis- ja 
opetusperinteitä on kunnioitettava ja 
samalla annettava opiskelijoille ja 
henkilöstölle mahdollisuus liikkuvuuteen;

Or. en

Tarkistus 4
Louis Grech

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että perustamalla 
jäsenvaltioihin asianmukaisesti 
keskitettyjä koulutusalan yhteyspisteitä 
voidaan vähentää huomattavasti 
Bolognan prosessin täytäntöönpanoon eri 
aloilla liittyviä eroja ja virheitä, 
uudenaikaistaa korkea-asteen koulutusta 
koskevaa kansallista politiikkaa ja 
mahdollistaa yhteistyön, koordinoinnin, 
yhteyksien ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdon parantaminen 27 jäsenvaltion 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 5
Olga Sehnalová
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työllistettävyyden ja 
entistä monipuolisempien, työmarkkinoille 
sopivien taitojen kehittämisen on oltava 
etusijalla, jotta saavutetaan kestävää 
kasvua ja vaurautta koskevat tavoitteet;
tukee voimakkaasti korkeakoulujen välistä 
vaihtotoimintaa, korkeakoulujen ja 
yritysten välistä vuoropuhelua, 
oppisopimuskoulutusta ja osaamispassia 
tässä suhteessa;

2. korostaa, että työllistettävyyden ja 
entistä monipuolisempien, työmarkkinoille 
sopivien taitojen kehittämisen on oltava 
etusijalla, jotta saavutetaan kestävää 
kasvua ja vaurautta koskevat tavoitteet;
tukee voimakkaasti korkeakoulujen välistä 
opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan 
vaihtotoimintaa, korkeakoulujen ja 
yritysten välistä vuoropuhelua, 
oppisopimuskoulutusta ja osaamispassia 
tässä suhteessa;

Or. cs

Tarkistus 6
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työllistettävyyden ja 
entistä monipuolisempien, työmarkkinoille 
sopivien taitojen kehittämisen on oltava 
etusijalla, jotta saavutetaan kestävää 
kasvua ja vaurautta koskevat tavoitteet;
tukee voimakkaasti korkeakoulujen välistä 
vaihtotoimintaa, korkeakoulujen ja 
yritysten välistä vuoropuhelua, 
oppisopimuskoulutusta ja osaamispassia 
tässä suhteessa;

2. korostaa, että työllistettävyyden ja 
entistä monipuolisempien, työmarkkinoille 
sopivien taitojen kehittämisen on oltava 
etusijalla, jotta saavutetaan kestävää 
kasvua ja vaurautta koskevat tavoitteet;
tukee voimakkaasti korkeakoulujen välistä 
vaihtotoimintaa, korkeakoulujen ja 
yritysten välistä vuoropuhelua, 
oppisopimuskoulutusta ja osaamispassia 
sekä oppimiskolmion lujittamista tässä 
suhteessa;

Or. lt

Tarkistus 7
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työllistettävyyden ja entistä 
monipuolisempien, työmarkkinoille 
sopivien taitojen kehittämisen on oltava 
etusijalla, jotta saavutetaan kestävää 
kasvua ja vaurautta koskevat tavoitteet; 
tukee voimakkaasti korkeakoulujen välistä 
vaihtotoimintaa, korkeakoulujen ja 
yritysten välistä vuoropuhelua, 
oppisopimuskoulutusta ja osaamispassia 
tässä suhteessa;

2. korostaa, että työllistettävyyttä 
edistävien toimien, kuten elinikäisen 
oppimisen, ja entistä monipuolisempien, 
työmarkkinoille sopivien taitojen 
kehittämisen on oltava etusijalla, jotta 
saavutetaan kestävää kasvua ja vaurautta 
koskevat tavoitteet; tukee voimakkaasti 
korkeakoulujen välistä vaihtotoimintaa, 
korkeakoulujen ja yritysten välistä 
vuoropuhelua, oppisopimuskoulutusta ja 
osaamispassia tässä suhteessa;

Or. fr

Tarkistus 8
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että korkeakoulujen 
opetushenkilökunnan liikkuvuus auttaa 
lisäämään paitsi opettajien itsensä tietoja 
ja kokemuksia myös välillisesti 
opiskelijoiden tietoja ja antaa samalla 
mahdollisuuden osallistua yhteisen 
oppimateriaalin valmisteluun;

Or. cs

Tarkistus 9
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tutkimuksen seitsemännen 
EU:n puiteohjelman, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman ja 
eurooppalaisen tutkimusalueen merkitystä 
EU:n tutkijoiden liikkuvuuden 
helpottamisessa sekä EU:n innovaatio- ja 
kilpailukykymahdollisuuksien 
vapauttamisessa;

3. korostaa tutkimuksen seitsemännen 
EU:n puiteohjelman, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman ja 
eurooppalaisen tutkimusalueen merkitystä 
EU:n tutkijoiden liikkuvuuden 
helpottamisessa sekä EU:n innovaatio- ja 
kilpailukykymahdollisuuksien 
vapauttamisessa ja pyytää lujittamaan 
eurooppalaisen korkeakoulutusalueen ja 
eurooppalaisen tutkimusalueen välistä 
yhteyttä;

Or. fr

Tarkistus 10
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tutkimuksen seitsemännen 
EU:n puiteohjelman, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman ja 
eurooppalaisen tutkimusalueen merkitystä 
EU:n tutkijoiden liikkuvuuden 
helpottamisessa sekä EU:n innovaatio- ja 
kilpailukykymahdollisuuksien 
vapauttamisessa;

3. korostaa tutkimuksen seitsemännen 
EU:n puiteohjelman, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman ja 
eurooppalaisen tutkimusalueen merkitystä 
EU:n opiskelijoiden, tutkijoiden ja muiden 
työntekijöiden liikkuvuuden 
helpottamisessa, korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistymisen 
edistämisessä sekä EU:n innovaatio- ja 
kilpailukykymahdollisuuksien 
vapauttamisessa;

Or. lt

Tarkistus 11
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tukemaan ja 
avustamaan jäsenvaltioita koko 
hallitustenvälisen prosessin ajan ottaen 
huomioon, että huhtikuussa 2012 pidetään 
Bukarestissa korkea-asteen koulutuksesta 
vastaavien ministereiden kokous;

4. kehottaa komissiota tukemaan ja 
avustamaan jäsenvaltioita koko 
hallitustenvälisen prosessin ajan ottaen 
huomioon, että huhtikuussa 2012 pidetään 
Bukarestissa korkea-asteen koulutuksesta 
vastaavien ministereiden kokous;
kannattaa komission tiedonannossaan 
"Tukea kasvulle ja työllisyydelle –
Euroopan korkeakoulujärjestelmien 
nykyaikaistamissuunnitelma"1 äskettäin 
esittämää menettelytapaa;

[1] Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Tukea kasvulle ja 
työllisyydelle – Euroopan 
korkeakoulujärjestelmien 
nykyaikaistamissuunnitelma", 
20. syyskuuta 2011, (KOM(2011)0567 
lopullinen).

Or. fr

Tarkistus 12
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa, että kaikkien sidosryhmien, 
myös henkilöstön ja opintojen kaikissa 
vaiheissa olevien opiskelijoiden, olisi 
voitava osallistua Bolognan prosessiin; 
kehottaa analysoimaan jatkuvasti ja 
tarkasti Bolognan prosessin vaikutuksia, 
jotta on mahdollista ohjailla tulevaa 
kehitystä ja mahdollistaa näyttöön 
perustuvien päätösten tekeminen;

Or. en
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Tarkistus 13
Louis Grech

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. luottaa siihen, että ensi vuonna 
Bukarestissa pidettävässä 
ministerikokouksessa laadittava 
tilannekartoitus auttaa vahvistamaan 
selkeän etenemissuunnitelman, jonka 
avulla saavutetaan täysin toimiva 
eurooppalainen korkeakoulutusalue 
vuodeksi 2020 asetettuun määräaikaan 
mennessä; on ehdottomasti sitä mieltä, 
että on syytä tehdä tieto- ja 
viestintätekniikan alaa, koulutuksen, 
ammattikoulutuksen ja elinikäisen 
oppimisen sekä työharjoittelun aloja 
koskevia monialaisia ehdotuksia ja että 
niillä olisi edistettävä aktiivisesti 
osallisuutta sekä älykästä ja kestävää 
kasvua, jotta EU saa kilpailuetua kriisin 
jälkeisessä maailmassa työpaikkojen 
luomisen, inhimillisen pääoman, 
tutkimuksen, innovoinnin ja yrittäjyyden 
aloilla sekä laajemmin osaamiseen 
perustuvassa taloudessa;

Or. en

Tarkistus 14
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. painottaa vuonna 2007 annetun 
Lontoon julkilausuman merkitystä, koska 
siinä otettiin koulutuksen sosiaalinen 



PE475.802v01-00 10/18 AM\882056FI.doc

FI

ulottuvuus yhdeksi Bolognan prosessin 
päämääristä; katsoo, että näin pyritään 
varmistamaan koulutuksen tasa-arvoinen 
saatavuus kaikille taustasta riippumatta; 
pitää valitettavana, että tässä tavoitteessa 
ei ole edistytty riittävästi, ja kannustaa 
komissiota auttamaan tämän asian 
edistymistä;

Or. en

Tarkistus 15
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kiinnittää huomiota Bolognan prosessin 
ja ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevan direktiivin väliseen vahvaan 
yhteyteen; kehottaa komissiota 
toimivaltuuksiensa rajoituksia noudattaen 
arvioimaan prosessin epäyhtenäistä 
täytäntöönpanoa ja laatimaan 
tulostaulukon, jotta Bolognan prosessista 
voi tulla todellinen väline, jolla ei helpoteta 
ammattilaisten liikkumista pelkästään 
jäsenvaltioiden välillä vaan myös EU:n ja 
kolmansien allekirjoittajavaltioiden välillä;

5. kiinnittää huomiota Bolognan prosessin 
ja ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevan direktiivin väliseen vahvaan 
yhteyteen; kehottaa komissiota 
toimivaltuuksiensa rajoituksia noudattaen 
arvioimaan prosessin epäyhtenäistä 
täytäntöönpanoa ja laatimaan 
tulostaulukon, jotta Bolognan prosessista 
voi tulla todellinen väline, jolla ei helpoteta 
ammattilaisten liikkumista pelkästään 
jäsenvaltioiden välillä vaan myös EU:n ja 
kolmansien allekirjoittajavaltioiden välillä;
kehottaa ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 
tarkistamisen yhteydessä vertailemaan 
koulutuksen vähimmäisvaatimuksia ja 
tekemään jäsenvaltioiden, toimivaltaisten 
viranomaisten ja ammatillisten järjestöjen 
ja organisaatioiden välisestä vaihdosta 
säännöllisempää, jotta koulutuksen 
vähimmäisvaatimuksia voidaan lähentää 
ja pyrkiä siten luomaan todellinen 
eurooppalainen korkeakoulutusalue;

Or. fr
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Tarkistus 16
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kiinnittää huomiota Bolognan prosessin 
ja ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevan direktiivin väliseen vahvaan 
yhteyteen; kehottaa komissiota 
toimivaltuuksiensa rajoituksia noudattaen 
arvioimaan prosessin epäyhtenäistä 
täytäntöönpanoa ja laatimaan 
tulostaulukon, jotta Bolognan prosessista 
voi tulla todellinen väline, jolla ei helpoteta 
ammattilaisten liikkumista pelkästään 
jäsenvaltioiden välillä vaan myös EU:n ja 
kolmansien allekirjoittajavaltioiden välillä;

5. kiinnittää huomiota Bolognan prosessin 
ja ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevan direktiivin väliseen vahvaan 
yhteyteen; kehottaa komissiota 
toimivaltuuksiensa rajoituksia noudattaen 
arvioimaan prosessin epäyhtenäistä 
täytäntöönpanoa ja laatimaan 
tulostaulukon, jotta Bolognan prosessista 
voi tulla todellinen väline, jolla ei helpoteta 
ammattilaisten liikkumista pelkästään 
jäsenvaltioiden välillä vaan myös EU:n ja 
kolmansien allekirjoittajavaltioiden välillä, 
ja jotta vuoteen 2020 mennessä 
20 prosenttiin eurooppalaisista 
tutkinnoista kuuluu ulkomailla suoritettu 
opiskelujakso tai harjoittelu;

Or. lt

Tarkistus 17
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
korkeakouluja lujittamaan Bolognan 
prosessin ja ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 
välistä yhteyttä antamalla opiskelijoille 
kaiken tarvittavan käytännön tiedon 
ulkomailla suoritettujen tutkintojen 
tunnustamisesta kotijäsenvaltiossa tai 
muualla EU:ssa sekä 
työmahdollisuuksista, joihin ulkomainen
koulutus antaa mahdollisuuden, ennen 



PE475.802v01-00 12/18 AM\882056FI.doc

FI

kuin opiskelijat valitsevat tietyn vaihto-
ohjelman;

Or. en

Tarkistus 18
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että valtioiden ja 
instituutioiden välillä on eroja Bolognan 
prosessin täytäntöönpanossa ja että eroja 
on sekä EU:n jäsenvaltioiden välillä että 
EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n 
ulkopuolisten, Bolognan prosessin 
allekirjoittaneiden maiden välillä; 
tähdentää, että tätä asiaa olisi tutkittava 
perusteellisesti mahdollisessa Bolognan 
prosessin täytäntöönpanoa koskevassa 
tulostaulussa; katsoo, että tällaiseen 
analyysiin olisi sisällytettävä sekä 
laadullinen että määrällinen arviointi, 
jotta on mahdollista ohjailla tulevaa 
kehitystä ja mahdollistaa näyttöön 
perustuvien päätösten tekeminen;

Or. en

Tarkistus 19
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kiinnittää huomiota Bolognan 
prosessin ja ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 
2005/36/EY väliseen yhteyteen; korostaa, 
että komission jatkuvalle ei-sitovalle 
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koordinoinnille on tarvetta;
Or. en

Tarkistus 20
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän tehostamisessa 
avoimuuden lisäämiseksi niin, että sitä 
voidaan käyttää vertailuvälineenä 
ammattipätevyyden tunnustamisen 
helpottamiseksi;

6. kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän tehostamisessa 
avoimuuden lisäämiseksi niin, että sitä 
voidaan käyttää vertailuvälineenä 
ammattipätevyyden tunnustamisen 
helpottamiseksi; kehottaa pohtimaan 
mahdollisuutta sisällyttää 
eurooppalaiseen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmään (ECTS) 
korkea-asteen opintoihin kuuluvia 
harjoittelujaksoja;

Or. fr

Tarkistus 21
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän tehostamisessa 
avoimuuden lisäämiseksi niin, että sitä 
voidaan käyttää vertailuvälineenä 
ammattipätevyyden tunnustamisen 
helpottamiseksi;

6. kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän avoimuuden
lisäämisessä niin, että sitä voidaan käyttää 
paremmin vertailuvälineenä 
ammattipätevyyden tunnustamisen 
helpottamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 22
Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän tehostamisessa 
avoimuuden lisäämiseksi niin, että sitä 
voidaan käyttää vertailuvälineenä 
ammattipätevyyden tunnustamisen 
helpottamiseksi;

6. kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän tehostamisessa 
avoimuuden lisäämiseksi niin, että sitä 
voidaan käyttää vertailuvälineenä 
ammattipätevyyden tunnustamisen 
helpottamiseksi; katsoo, että hankittuihin 
pätevyyksiin perustuva lähestymistapa 
voisi helpottaa eri koulutuslinjojen välistä 
vertailua;

Or. fr

Tarkistus 23
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän tehostamisessa 
avoimuuden lisäämiseksi niin, että sitä 
voidaan käyttää vertailuvälineenä 
ammattipätevyyden tunnustamisen 
helpottamiseksi;

6. kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän tehostamisessa, sen 
täytäntöönpanon edistämisessä EU:n 
ohjelmien avulla ja avoimuuden 
lisäämisessä niin, että sitä voidaan käyttää 
vertailuvälineenä ammattipätevyyden 
tunnustamisen helpottamiseksi;

Or. lt
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Tarkistus 24
Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

kiinnittää huomiota siihen, että 
eurooppalainen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmä on tärkeätä 
ottaa käyttöön yhdenmukaisesti sellaisia 
opintoja varten, jotka johtavat 
direktiivissä 2005/36/EY tarkoitetun 
automaattisen tunnustamisen piiriin 
kuuluviin ammatteihin;

Or. fr

Tarkistus 25
Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää komissiota laatimaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
korkeakoulujen kanssa vertailutaulukon, 
josta käy ilmi vertailukelpoisista 
opinnoista myönnettyjen ECTS-pisteiden 
määrä, jotta voidaan pyrkiä parempaan 
yhdenmukaistamiseen ja erityisesti 
helpottaa tunnustamista sekä 
korkeakouluvaihdon että 
ammattipätevyyksien alalla;

Or. fr

Tarkistus 26
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa parantamaan EU:n yliopistojen
välistä yhteydenpitoa uusien 
tutkintotodistusten tunnustamisen 
vauhdittamiseksi.

7. kehottaa parantamaan EU:n 
korkeakoulujen välistä verkottumista ja 
yhteydenpitoa uusien tutkintotodistusten 
tunnustamisen vauhdittamiseksi sekä 
verkottumista ja yhteydenpitoa nuorten 
sukupolvien keskuudessa, jotta he oppivat 
paremmin tuntemaan eurooppalaisten 
ohjelmien kirjon;

Or. fr

Tarkistus 27
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa parantamaan EU:n yliopistojen
välistä yhteydenpitoa uusien 
tutkintotodistusten tunnustamisen 
vauhdittamiseksi.

7. kehottaa parantamaan EU:n 
korkeakoulujen välistä yhteydenpitoa ja 
koordinointia opinto-ohjelmien sisällön 
suhteen uusien tutkintotodistusten 
tunnustamisen vauhdittamiseksi ja 
opintosuoritusten siirtämisen 
helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 28
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. panee merkille, että eurooppalaisen 
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opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän edellytykset saattavat 
vaihdella korkeakoulujen välillä; panee 
merkille, että opiskelijat saattavat päättää 
olla osallistumatta korkeakouluvaihtoon 
tällaisten erojen vuoksi; toteaakin, että 
olisi laadittava yhdenmukaiset säännöt, 
joiden avulla voidaan parantaa 
opiskelijoille tiedottamista esimerkiksi 
asettamalla seuraavaksi lukukaudeksi 
ilmoittautumista varten vaadittava 
opintosuoritusten määrä;

Or. cs

Tarkistus 29
Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan kattavasti korkeakoulujen 
välisen vaihdon tehostamista, jotta 
voidaan parantaa molemminpuolista 
tietämystä opetus- ja 
koulutusjärjestelmistä ja niiden 
tuntemusta;

Or. fr

Tarkistus 30
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. katsoo, että opiskelijoille olisi 
tiedotettava selkeästi jo ennen 
harjoittelujakson alkua jakson 
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suorittamisesta saatavista 
opintosuorituspisteistä; 

Or. cs

Tarkistus 31
Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa jäsenvaltioita ja 
korkeakouluja koordinoimaan paremmin 
moduulijärjestelmiään, koska siten 
voidaan tarjota opiskelijoille joustoa 
oppiaineiden valinnassa ja varmistaa 
samalla yhteinen tieto- ja pätevyyspohja; 
katsoo, että tällainen järjestelmä voi 
toimia perustana tiettyjen tutkintojen 
osittaiselle lähentämiselle jäsenvaltioiden 
kesken ja samalla voidaan varmistaa 
kansallisten erityispiirteiden 
säilyttäminen;

Or. fr


