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Tarkistus 35
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska suuri yleisö jäsenvaltioissa ja 
ohjelmaan osallistuvissa kolmansissa 
maissa tuntee laajasti ”Erasmus”-
brändinimen ja pitää sitä unionin 
opiskelijaliikkuvuuden synonyymina, tätä 
brändinimeä olisi käytettävä laajemmin 
ohjelman piiriin kuuluvilla 
pääkoulutussektoreilla.

(3) Koska suuri yleisö jäsenvaltioissa ja 
ohjelmaan osallistuvissa kolmansissa 
maissa tuntee laajasti ”Erasmus”-
brändinimen ja pitää sitä unionin 
opiskelijaliikkuvuuden synonyymina, tätä 
brändinimeä olisi käytettävä laajemmin ja 
sen arviointi- ja seurantamenetelmiä olisi 
parannettava ohjelman piiriin kuuluvilla 
pääkoulutussektoreilla.

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen ja julkisten varojen moitteeton käyttö sekä 
se, että ei vahingoiteta "Erasmus"-brändinimen hyvää mainetta, seuranta- ja 
arviointimenetelmiä on parannettava, erityisesti antamalla indikaattoreille ja menetelmille 
selkeät määritelmät.

Tarkistus 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Annettava jatkuvuutta 
eurooppalaiselle koulutuspolitiikalle ja 
huolehdittava aikaisempien ohjelmien 
menestymisestä: ”Elinikäinen 
oppiminen”, ”Nuorisotoimintaohjelma”, 
”Leonardo da Vinci”, ”Comenius”, 
”Erasmus”, ”Grundtvig” – ohjelmien 
viitenimet on säilytettävä.
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Or. en

Tarkistus 37
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 8 ja 10 artiklan mukaisesti ja 
perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla edistetään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa sekä torjutaan 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 8 ja 10 artiklan mukaisesti ja 
perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla edistetään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa sekä torjutaan 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.
Tässä yhteydessä tarvitaan konkreettisia 
seuranta- ja arviointitoimia, jotta voidaan 
varmistaa, että ohjelman täytäntöönpano 
tapahtuu kyseisiä tavoitteita noudattaen. 

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen ja julkisten varojen moitteeton käyttö sekä 
se, että ei vahingoiteta "Erasmus"-brändinimen hyvää mainetta, seuranta- ja 
arviointimenetelmiä on parannettava, erityisesti antamalla indikaattoreille ja menetelmille 
selkeät määritelmät.

Tarkistus 38
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
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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.

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. Tämä ei kuitenkaan saa 
olla päällekkäistä Horisontti 2020 -
ohjelmaan kuuluvan Marie Curie -
ohjelman kanssa.

Or. en

Tarkistus 39
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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) 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.
Tätä politiikkaa pitäisi tukea ja asettaa 
ohjelmassa etusijalle. Sitä paitsi, koska 
ammattikoulutuksen rooli hyvien 
olosuhteiden edistämisessä tutkimusta ja 
innovointia varten on elintärkeä, tätä 
osuutta on erityisesti korostettava. 

Or. en

Tarkistus 40
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koulujen välisten eurooppalaisen 
yhteistyön intensiteettiä ja määrää samoin 
kuin koulujen henkilöstön ja oppijoiden 
liikkuvuutta on lisättävä, jotta voidaan 
paneutua uudelle vuosisadalle tähtäävässä 
koulualan eurooppalaisessa 
yhteistyöohjelmassa asetettuihin 
prioriteetteihin, joita ovat kouluopetuksen 
laadun parantaminen unionissa lisäämällä 
taitojen kehittämistä ja parantamalla 
koulujärjestelmien ja oppilaitosten 
tasapuolisuutta ja osallistamista sekä 
opettajan ammatin ja koulujen johtamisen 
kehittäminen. Tässä yhteydessä olisi 
pidettävä erityisen tärkeinä strategisia 
tavoitteita, jotka koskevat koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämistä, perustaitojen 
osaamisen parantamista, 
varhaiskasvatukseen osallistumisen 
lisäämistä ja varhaiskasvatuksen laadun 
parantamista, sekä tavoitteita, jotka 
liittyvät opettajien ja koulunjohtajien 
ammattitaidon kehittämiseen sekä 
maahanmuuttotaustaisten lasten ja 
sosioekonomisesti heikommista 
lähtökohdista olevien lasten 
koulutusmahdollisuuksien parantamiseen.

(15) Koulujen välisten eurooppalaisen 
yhteistyön intensiteettiä ja määrää samoin 
kuin koulujen henkilöstön ja oppijoiden 
liikkuvuutta on lisättävä, jotta voidaan 
paneutua uudelle vuosisadalle tähtäävässä 
koulualan eurooppalaisessa 
yhteistyöohjelmassa asetettuihin 
prioriteetteihin, joita ovat kouluopetuksen 
laadun parantaminen unionissa lisäämällä 
taitojen kehittämistä ja parantamalla 
koulujärjestelmien ja oppilaitosten 
tasapuolisuutta ja osallistamista sekä 
opettajan ammatin ja koulujen johtamisen 
kehittäminen. Tässä yhteydessä olisi 
pidettävä erityisen tärkeinä strategisia 
tavoitteita, jotka koskevat koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämistä, perustaitojen 
osaamisen parantamista, 
varhaiskasvatukseen osallistumisen 
lisäämistä ja varhaiskasvatuksen laadun 
parantamista, sekä tavoitteita, jotka 
liittyvät opettajien ja koulunjohtajien 
ammattitaidon kehittämiseen sekä 
maahanmuuttotaustaisten lasten ja 
sosioekonomisesti heikommista 
lähtökohdista olevien lasten 
koulutusmahdollisuuksien parantamiseen.
Lisäksi pitäisi painottaa kielitaidon 
parantamista vastauksena monien 
työpaikkojen globaalistumiseen.

Or. en

Tarkistus 41
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(16 a) On ratkaisevan tärkeää, että 
ohjelma tukee elinikäistä ulottuvuutta ja 
monialaisia avaintietoja ja -taitoja, jotka 
on saavutettu virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella 
annettavan koulutuksen avulla sellaisten 
oppimista täydentävien tavoitteiden 
vahvistamiseksi kuin aktiivinen 
kansalaisuus, sosiaalinen osallisuus ja 
työllistettävyys. Sen tähden on tärkeää 
katsoa oppimista laajasta näkökulmasta, 
johon sisältyy myös työväenyhdistysten, 
valtiosta riippumattomien järjestöjen, 
laitosten, kansalaisjärjestöjen ja 
työnantajien antama koulutus. Ohjelman 
pitäisi turvata kolutusta antavien 
organisaatioiden tuki ja osallistuminen 
laaja-alaisesti.

Or. en

Tarkistus 42
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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

(19) Ohjelmalla pitäisi edistää Euroopan 
yhdentymistä käsittelevien opintojen 
korkeaa laatua kaikkialla maailmassa ja 
tukea etenkin laitoksia, joilla on 
eurooppalainen hallintorakenne, joiden 
toiminta käsittää kaikki unionin kannalta 
kiinnostavat politiikan alat, jotka ovat 
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
ja joissa voi suorittaa tunnustetun korkea-
asteen tutkinnon. Tämän pitäisi sisältää 
myös nuorisojärjestöjä ja 
nuorisopolitiikan asiantuntijoita.

Or. en
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Tarkistus 43
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) On lisättävä yhteistyötä ohjelman 
sekä koulutuksen, nuorison ja urheilun 
alalla toimivien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kanssa, etenkin kansallisella ja 
Euroopan tasolla. On erittäin tärkeää 
luoda elinikäisen oppimisen strategioiden 
ja politiikkojen laaja omistajuus. 
Kansalaisyhteiskunnan on välttämätöntä 
ottaa huomioon sidosryhmien ajatukset ja 
huolenaiheet kaikilla tasoilla, koska vain 
siten syntyy vakaa perusta Euroopan 
unionin ja sen kansalaisten välille, jotta 
eurooppalainen elinikäinen oppiminen 
voi toteutua. 

Or. en

Tarkistus 44
Krišjānis Kariņš

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 

(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 
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opiskelijat) pääsevät tutustumaan muissa 
maissa käytettäviin menetelmiin, 
toimintamalleihin ja teknologioihin, se 
parantaa heidän työllistyvyyttään 
globaalissa taloudessa; samalla myös 
kansainvälisistä työtehtävistä tulee 
houkuttelevampia.

opiskelijat) pääsevät tutustumaan muissa 
maissa käytettäviin menetelmiin, 
toimintamalleihin ja teknologioihin, se 
parantaa heidän työllistyvyyttään 
Euroopan talousalueella ja edistää 
työvoiman liikkuvuutta;

Or. lv

Tarkistus 45
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tämän vuoksi suositellaan 15 päivänä 
joulukuuta 2004 tehdyn Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
2241/2004/EY mukaisten tutkintoja ja 
pätevyyksiä selkeyttävien yhteisten 
puitteiden (Europass), 23 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen 
mukaisen eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen (EQF), 18 päivänä kesäkuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston suosituksen mukaisen 
ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten eurooppalainen 
siirtojärjestelmän (ECVET) ja 
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) 
käytön laajentamista.

(22) Tämän vuoksi suositellaan 15 päivänä 
joulukuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
2241/2004/EY mukaisten tutkintoja ja 
pätevyyksiä selkeyttävien yhteisten 
puitteiden (Europass), 23 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen 
mukaisen eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen (EQF), 18 päivänä kesäkuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston suosituksen mukaisen 
ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten eurooppalainen 
siirtojärjestelmän (ECVET) ja 
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) 
käytön laajentamista. Lisäksi on tärkeää 
kannattaa ja vahvistaa ohjelman 
ammatillisen koulutuksen strategioita ja 
politiikkoja. 

Or. en

Tarkistus 46
Rachida Dati
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 
toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tutkimuksen, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden alalla.

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 
toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tutkimuksen, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden alalla. Tämä tavoite 
voidaan saavuttaa vain kehittämällä 
riittäviä arviointi- ja seurantamenetelmiä.

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen ja julkisten varojen moitteeton käyttö sekä 
se, että ei vahingoiteta "Erasmus"-brändinimen hyvää mainetta, seuranta- ja 
arviointimenetelmiä on parannettava, erityisesti antamalla indikaattoreille ja menetelmille 
selkeät määritelmät.

Tarkistus 47
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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 
kaikki koulutuksen tasot elinikäisen 
oppimisen näkökulmasta, etenkin korkea-
asteen koulutus, ammatillinen koulutus ja 
aikuiskoulutus, sekä kouluopetus, 
epävirallinen koulutus ja nuorisotoiminta.

Or. en
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Tarkistus 48
Kent Johansson, Marita Ulvskog, Marita Ulvskog

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 
antaa ihmisille mahdollisuuden kehittää 
arvojaan, taitojaan ja sellaisia kykyjään, 
jotka poikkeavat virallisen 
koulutusjärjestelmän tarjonnasta.

Or. en

Tarkistus 49
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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 
jäsenvaltioiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin kautta, etenkin avointa 
koordinointimenetelmää, mukaan lukien 
jäsentynyt vuoropuhelu 
kansalaisyhteiskunnan, epävirallista 
koulutusta järjestävien organisaatioiden 
ja nuorisojärjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 50
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. ”henkilöstöllä” tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka joko ammatin tai 
vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat 
yleissivistävään tai ammatilliseen 
koulutukseen tai nuorten epäviralliseen 
oppimiseen liittyvään toimintaan. Tällä 
voidaan tarkoittaa opettajia, kouluttajia, 
koulunjohtajia, nuorisotyöntekijöitä ja 
muuta kuin opetushenkilöstöä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 51
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

17. ”nuorisotoiminnalla” tarkoitetaan 
koulun ulkopuolista toimintaa (kuten 
nuorisovaihtoja tai vapaaehtoistoimintaa), 
johon nuori osallistuu joko yksin tai 
ryhmässä ja jolle on ominaista 
epävirallinen oppiminen;

17. ”nuorisotoiminnalla” tarkoitetaan 
koulun ulkopuolista toimintaa (kuten 
nuorisovaihtoja tai vapaaehtoistoimintaa, 
nuorison koulutusta), johon nuori 
osallistuu joko yksin tai ryhmässä ja jolle 
on ominaista epävirallinen koulutus;

Or. en

Tarkistus 52
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a. ”jäsennelty vuoropuhelu” tarkoittaa 
erilaisia foorumeita, joiden avulla 
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varmistetaan valtiosta riippumattomien 
järjestöjen ja muiden sidosryhmien 
osallistuminen strategioiden ja 
politiikkojen laatimiseen.

Or. en

Tarkistus 53
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) painotus pitkäaikaisiin vaikutuksiin 
ja, jos mahdollista, perustuminen
näyttöön perustuvaan tutkimukseen. 

Or. en

Tarkistus 54
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ohjelman tarkoituksena on luoda 
hyvin toimivat ja tehokkaat rakenteet 
parhaiden käytäntöjen mukaiselle 
elinikäiselle oppimiselle, jonka ytimenä 
on näyttöön perustuva tutkimus, ja 
sisällyttää elinikäiseen oppimiseen joukko 
erilaisia toimijoita, virallisia ja 
epävirallisia olemassa olevissa 
järjestelmissä ja lisätä myönteistä 
asennoitumista elinikäiseen oppimiseen.

Or. en
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Tarkistus 55
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) yli 35-vuotiaiden ihmisten määrän 
lisääminen elinikäisten oppijoiden 
joukossa.

Or. en

Tarkistus 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ”elinikäisen oppimisen” saattaminen
mahdolliseksi kaikille.

Or. en

Tarkistus 57
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a kohta – 1 luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– osallistujat (prosentteina), jotka ovat 
kohentaneet avaintaitoja ja/tai 
työllistettävyyteen liittyviä taitoja;

– osallistujat (prosentteina), jotka ovat 
kohentaneet avaintaitoja ja/tai 
työllistettävyyteen liittyviä taitoja, 
mitattuna objektiivisilla 
arviointiperusteilla, kuten 
työllisyysasteella vuoden kuluttua 
opintojen päättymisestä tai ammatilliseen 
toimintaan opintojen puitteissa 
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osallistuneiden opiskelijoiden määrällä;

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen ja julkisten varojen moitteeton käyttö sekä 
se, että ei vahingoiteta "Erasmus"-brändinimen hyvää mainetta, seuranta- ja 
arviointimenetelmiä on parannettava, erityisesti antamalla indikaattoreille ja menetelmille 
selkeät määritelmät. Seuranta- ja arviointimenetelmät eivät saa perustua ainoastaan 
subjektiivisiin ilmoituksiin, vaan niiden tulee sisältää mahdollisimman paljon objektiivisiin 
mittausmenetelmiin liittyviä tekijöitä.

Tarkistus 58
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta – 1 luetelmakohta – 2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Nuoret osallistujat (prosentteina), jotka 
ilmoittavat, että heillä on paremmat 
valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen ja
poliittiseen toimintaan

– nuoret osallistujat (prosentteina), jotka 
ilmoittavat, että heillä on paremmat 
valmiudet sitoutua yrittäjyyteen,
yhteiskunnalliseen tai poliittiseen 
toimintaan

Or. en

Tarkistus 59
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
5 artikla c alakohta – johdantokappale

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 

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

tuetaan nuorisoalan eurooppalaista 
yhteistyötä etenkin tehostamalla poliittista 
yhteistyötä, hyödyntämällä paremmin 
tutkintojen tunnustamista ja avoimuutta 
edistäviä välineitä ja levittämällä hyviä 
käytänteitä;

Or. en

Tarkistus 60
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
5 artikla c alakohta – johdantokappale

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, jossa 
keskitytään erityisesti ammatilliseen 
koulutukseen, 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;

Or. en

Tarkistus 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Tehostetaan Euroopan kilpailukyvyn 
vaatimien vanhojen ja uusien taitojen 
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elvyttämiskoulutusta.

Or. en

Tarkistus 62
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – e kohta – 1 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: 
kielitaitoaan parantaneet osallistujat 
(prosentteina)

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: 
kielitaitoaan parantaneet osallistujat 
(prosentteina), mitattuna erityisesti 
objektiivisilla arviointiperusteilla, kuten 
kielikokeissa menestymisellä

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen ja julkisten varojen moitteeton käyttö sekä 
se, että ei vahingoiteta "Erasmus"-brändinimen hyvää mainetta, seuranta- ja 
arviointimenetelmiä on parannettava, erityisesti antamalla indikaattoreille ja menetelmille 
selkeät määritelmät. Seuranta- ja arviointimenetelmät eivät saa perustua ainoastaan 
subjektiivisiin ilmoituksiin, vaan niiden tulee sisältää mahdollisimman paljon objektiivisiin 
mittausmenetelmiin liittyviä tekijöitä.

Tarkistus 63
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) Edistetään huippuosaamista Euroopan 
yhdentymistä käsittelevässä opetus- ja 
tutkimustoiminnassa 10 artiklassa 
tarkoitettujen maailmanlaajuisten Jean 
Monnet -toimintojen kautta.

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 64
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus,

(a) oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus, oppisopimusjärjestelmien 
aiheuttama liikkuvuus mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 65
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jean Monnet -toiminnot kuvataan 10 
artiklassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 66
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
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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.

oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, 
vapaaehtoistoiminta mukaan luettuna. 
Liikkuvuutta maisterin tutkintoon johtavien 
opintojen aikana voidaan tukea 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä, mutta vasta 
Horisontti 2020 -ohjelman ja siihen 
kuuluvan Marie Curie -ohjelman
päällekkäisyyksiä koskevan 
asianmukaisen harkinnan jälkeen.

Or. en

Tarkistus 67
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
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.

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

Or. fr
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Perustelu

Määräaikaiset työsopimukset ja erilaiset yritysten kansainväliset vapaaehtoistyöohjelmat on 
sisällytettävä opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuusmahdollisuuksiin.

Tarkistus 68
Marita Ulvskog, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
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.

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden ja aikuisopiskelijoiden 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.

Or. sv

Tarkistus 69
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
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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.

kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista toimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

Or. en

Tarkistus 70
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä toiminta tukee elinikäisen 
oppimisen mukaisen koulutuksen 
liikkuvuutta, jonka tavoitteena on 
kaikkien taitojen ja käsityöammattien 
levittäminen.

Or. en

Tarkistus 71
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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

kehittämiseksi ja toteuttamiseksi ja 
kokemusten ja tietämyksen vaihdon 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 72
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kansainvälinen yhteistyö, joka 
keskittyy tunnustamiseen ja tukemiseen 
pyrkien uudenaikaistamalla tai 
monipuolistamalla koulutusjärjestelmiä 
pitkän aikavälin järjestelmälliseen 
vaikutukseen, viralliset ja epäviralliset 
organisaatiot, yritykset ja 
kansalaisyhteiskunta mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 73
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– korkeakoulujen ja yritysten väliset 
osaamisyhteenliittymät, joiden yhteydessä 
edistetään luovuutta, innovointia ja 
yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 
oppimismahdollisuuksia, mukaan luettuna 
uusien opetusohjelmien suunnittelu;

– korkeakoulujen ja yritysten väliset 
osaamisyhteenliittymät, joiden yhteydessä 
edistetään luovuutta, innovointia ja 
yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 
oppimismahdollisuuksia, mukaan luettuna 
uusien opetusohjelmien ja uusien 
oppimismenetelmien suunnittelu;

Or. fr
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Perustelu

Opetus tapahtuu yhtä lailla opetusohjelmien sisällön kuin opetuskäytäntöjen avulla. 
Oppilaitosten välisen yhteistyön on sallittava myös innovatiivisten oppimismenetelmien 
kehittäminen.

Tarkistus 74
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) taiteita ja käsityöläisammatteja 
koskevat verkot ja liittoutumat sekä taidot 
toimia kulttuurisen perinnön 
säilyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 75
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) elinikäinen koulutus uran 
kehittymisen varmistamiseksi ja 
työllistymismahdollisuuksien 
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 76
Kent Johansson, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Tähän toimintaan sisältyy myös 
hallinnollista tukea niille 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka 
keskittyvät erityisesti nuorisoon ja 
toimivat elinikäisen oppimisen, virallisen 
ja epävirallisen koulutuksen parissa.

Or. en

Tarkistus 77
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 78
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Jean Monnet -toiminnot
Jean Monnet -toiminnoilla pyritään 
seuraaviin tavoitteisiin:
(a) edistetään Euroopan yhdentymistä 
käsittelevää opetusta ja tutkimusta alaan 
erikoistuneiden tutkijoiden, oppijoiden ja 
kansalaisten keskuudessa kaikkialla 
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maailmassa etenkin perustamalla Jean 
Monnet -oppituoleja ja toteuttamalla 
muuta akateemista toimintaa sekä 
antamalla apua muuhun tietämyksen 
syventämiseen korkeakouluissa;
(b) tuetaan Euroopan yhdentymistä 
käsittelevien opintojen alalla toimivien 
akateemisten laitosten tai yhdistysten 
toimintaa ja tuetaan Jean Monnet –
laatuleiman käyttöä;
(c) tuetaan seuraavia eurooppalaisia 
akateemisia laitoksia, joiden päämääränä 
on Euroopan edun edistäminen:
(i) Firenzen yliopistollinen Eurooppa-
instituutti;
(ii) College of Europe (Brüggen ja 
Natolinin laitokset);
(d) edistetään unionin poliittisia 
prioriteetteja käsittelevää poliittista 
keskustelua ja näkemysten vaihtoa 
tiedemaailman ja poliittisten päättäjien 
välillä.

Or. en

Tarkistus 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jean Monnet -toiminnot Eurooppalainen koulutus ja Jean 
Monnet -toiminnot

Or. en

Tarkistus 80
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii a) julkisen hallinnon Eurooppa-
instituutti, Maastricht;

Or. en

Tarkistus 81
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

(ii b) eurooppaoikeuden akatemia, Trier;

Or. en

Tarkistus 82
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

(ii c) Euroopan erityisopetuksen 
kehittämiskeskus, Middelfart;

Or. en

Tarkistus 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

(ii d) Eurooppa-koulutuksen 
kansainvälinen keskus (CIFE), Nizza;

Or. en

Tarkistus 84
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) edistetään sosiaalista osallisuutta, 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja terveyttä 
edistävää liikuntaa lisäämällä 
osallistumista urheilutoimintaan.

c) edistetään sosiaalista osallisuutta, 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja terveyttä 
edistävää liikuntaa lisäämällä 
osallistumista urheilutoimintaan ja 
tukemalla vapaaehtoistoimintaa urheilun 
alalla.

Or. de

Tarkistus 85
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Edistetään urheilutoimintaa ja 
terveellisen ja aktiivisen väestön 
ikääntymiseen liittyvää harjoittelua.

Or. en

Tarkistus 86
Hermann Winkler



PE491.165v01-00 28/33 AM\904629FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuki ei-kaupallisille eurooppalaisille 
urheilutapahtumille, joihin osallistuu useita 
Euroopan maita;

b) tuki voittoa tavoittelemattomille, 
harrastelijoille suunnatuille
eurooppalaisille urheilutapahtumille, joihin 
osallistuu useita Euroopan maita;

Or. de

Tarkistus 87
Kent Johansson, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) vuoropuhelu asiaankuuluvien 
eurooppalaisten sidosryhmien kanssa.

(e) vuoropuhelu asiaankuuluvien 
eurooppalaisten sidosryhmien kanssa, 
yritykset mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 88
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuettavilla urheilualan toiminnoilla 
tulisi soveltuvissa tapauksissa olla
vipuvaikutuksia siten, että niiden avulla 
hankitaan lisärahoitusta kolmansien 
osapuolien, esimerkiksi yksityisyritysten, 
kanssa tehtävien kumppanuuksien kautta.

2. Tuettavilla urheilualan toiminnoilla 
voidaan saada aikaan vipuvaikutuksia 
siten, että niiden avulla hankitaan 
lisärahoitusta kolmansien osapuolien, 
esimerkiksi yksityisyritysten, kanssa 
tehtävien kumppanuuksien kautta.

Or. de
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Tarkistus 89
Kent Johansson, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 7 % kokonaisuudesta 
osoitetaan epäviralliseen koulutukseen.

Or. en

Tarkistus 90
Marita Ulvskog, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sen varmistamiseksi, että keskeisille 
sidosryhmille ja edunsaajaryhmille 
kohdennetun rahoituksen tasot eivät laske 
elinikäisen oppimisen ohjelmassa, 
nuorisotoimintaohjelmassa ja Erasmus 
Mundus -ohjelmassa vuosiksi 2007–2013 
taattujen tasojen alapuolelle, ohjelman 
täytäntöönpanon yhteydessä 
pääkoulutussektoreille osoitettavien 
määrärahojen osuudet ovat vähintään 
seuraavat: korkea-asteen koulutus 22 
prosenttia (josta aikuiskoulutus 7 
prosenttia), kouluopetus 7 prosenttia ja 
nuoriso 7 prosenttia.

Or. sv

Tarkistus 91
Kent Johansson, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) Näyttöön perustuvat tulokset 
saadaan hankkeista.

Or. en

Tarkistus 92
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

- ”Erasmus – elinikäinen oppiminen” 
yhdessä eurooppalaisen teollisuuden ja 
pk-yritysten kanssa.

Or. en

Tarkistus 93
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio ja jäsenvaltiot takaavat 
tasa-arvoisuuden ohjelman osanottajien 
keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 94
Kent Johansson, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta
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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 ja tehokasta 
toimintaa haittaavat oikeudelliset ja 
hallinnolliset esteet, myös oleskelulupien 
käsittelyyn liittyvät esteet.

Or. en

Tarkistus 95
Kent Johansson, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansallinen toimisto valtuuttaa 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja 
sidosryhmät osallistumaan hankkeiden 
toimeenpanon ja valvonnan 
suunnitteluun.

Or. en

Tarkistus 96
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaa varten nimitetään 30 (1) 
artiklassa tarkoitetun komitean lisäksi 
neuvoa-antava lautakunta, jotta saadaan 
täytäntöönpanoa varten yhteinen 
minimikehys, jota voidaan soveltaa 
erilaisiin tavoitteisiin ja alueisiin. 
Lautakunta muodostetaan yhdestä 
edustajasta jokaisesta jäsenvaltiosta ja 
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kymmenestä viiteentoista sellaisten 
organisaatioiden ja sidosryhmien 
edustajasta kuin kansalaisjärjestöt, 
nuorisojärjestöt tai epävirallisen 
koulutuksen järjestäjät. Lautakunnan 
puheenjohtajana toimii komission 
edustaja ja jäsenvaltiot nimittävät 
osanottajat.

Or. en

Tarkistus 97
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman täytäntöönpanossa tavoitteena 
on luoda käyttäjäystävällinen kehys, jossa 
menettelytavat ovat selkeitä, nopeita ja 
helppoja ja jossa säännöt, opastus ja 
tiedonsaanti on yksinkertaista. 
Avoimuuden arvioinnin on oltava 
kansallisella tasolla yleisön saatavilla 
koko ohjelman toimeenpanon ajan.

Or. en

Tarkistus 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea. Komitean 
kokoonpanossa pyritään sukupuolten 
tasapuoliseen edustukseen.
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Or. en


