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Lausuntoluonnos (PE 350.236v01-00)
Anneli Jäätteenmäki
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi integroidun toimintaohjelman 
perustamisesta elinikäisen oppimisen alalla

Ehdotus päätökseksi (KOM(2004)0474 – C6-0095/2004 – 2004/0153(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Astrid Lulling

Tarkistus 14
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) Jotta Lissabonin tavoite naisten 
työllisyysasteen nostamiseksi 60 prosenttiin 
vuoteen 2010 mennessä voitaisiin saavuttaa 
ja koska työmarkkinat jakautuvat edelleen 
selvästi sukupuolten mukaan, on 
edistettävä nuorten naisten monipuolisia 
uravaihtoehtoja, helpotettava naisten 
mahdollisuuksia osallistua elinikäiseen 
oppimiseen, erityisesti 
tietojenkäsittelykoulutukseen, sekä 
varmistettava naisten osallistuminen 
kaikentasoiseen yleissivistävään ja 
ammatilliseen koulutukseen.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 15
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 3 artiklan mukaisesti 
yhteisö pyrkii poistamaan eriarvoisuutta 
miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.

(24) Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 3 artiklan mukaisesti 
yhteisö pyrkii poistamaan eriarvoisuutta 
miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.

On pyrittävä parantamaan naisten 
osallistumista työmarkkinoille. Samalla on 
edistettävä naisten pääsyä vastuualoille ja 
-asemiin.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 16
1 artiklan 2 kohta

1. Integroidun ohjelman yleisenä tavoitteena 
on edistää elinikäisen oppimisen avulla
yhteisön kehittymistä edistyneenä 
osaamisyhteiskuntana, joka kykenee 
ylläpitämään kestävää talouskasvua, 
luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja 
lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
samalla kun se varmistaa ympäristön 
asianmukaisen suojelun tulevia sukupolvia 
varten. Sen tavoitteena on erityisesti tukea 
yhteisön koulutusjärjestelmien välistä 
vaihtoa, yhteistyötä ja liikkuvuutta siten, että 
järjestelmistä tulee laatunsa osalta 
maailmanlaajuisia esimerkkejä.

2. Integroidun ohjelman yleisenä tavoitteena 
on lisätä ja täsmentää eurooppalaisen 
yhteiskunnan tietoisuutta siitä, että 
tietomme muuttuvat ja lisääntyvät
jatkuvasti. Ainoastaan elinikäinen 
oppiminen saa aikaan yhteisön 
kehittymisen edistyneeksi 
osaamisyhteiskuntaksi, joka kykenee 
ylläpitämään kestävää talouskasvua, 
luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja 
lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
samalla kun se varmistaa ympäristön 
asianmukaisen suojelun tulevia sukupolvia 
varten. Sen tavoitteena on erityisesti tukea 
yhteisön koulutusjärjestelmien välistä 
vaihtoa, yhteistyötä ja liikkuvuutta siten, että 
järjestelmistä tulee laatunsa osalta 
maailmanlaajuisia esimerkkejä.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 17
1 artiklan 3 kohdan c alakohta

(c) lisätä elinikäisen oppimisen vaikutuksia 
henkilökohtaiseen kehitykseen, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen, aktiiviseen 
kansalaisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon ja 
erityistarpeita omaavien henkilöiden 
osallistumiseen; 

(c) lisätä elinikäisen oppimisen vaikutuksia 
henkilökohtaiseen kehitykseen, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen, aktiiviseen 
kansalaisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon 
sukupuolta koskevien sosiaalisten 
stereotypioiden poistamisen kautta ja 
erityistarpeita omaavien henkilöiden 
osallistumiseen; 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 18
1 artiklan 3 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) tarjota kaikille mahdollisuus 
osallistua elinikäiseen oppimiseen ja 
kohdistaa erityisiä toimia kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleviin 
henkilöihin, kuten yksinhuoltajiin, 
vanhempain- tai perhelomalla oleviin 
miehiin ja naisiin, maahanmuuttajiin, 
syrjäisillä alueilla tai maaseudulla eläviin 
sekä köyhiin naisiin ja miehiin;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Astrid Lulling

Tarkistus 19
1 artiklan 3 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) tarjota kaikille mahdollisuus 
osallistua elinikäiseen koulutukseen ja 
kohdistaa erityisiä toimia kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleviin 
henkilöihin, kuten yksinhuoltajiin, 
maahanmuuttajiin, syrjäisillä alueilla 
eläviin sekä köyhiin naisiin ja miehiin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 20
1 artiklan 3 kohdan e alakohta

(e) myötävaikuttaa elinikäisen oppimisen 
mahdollisuuksien käytön lisääntymiseen 
kaikenikäisten ihmisten parissa;

(e) myötävaikuttaa elinikäisen oppimisen 
mahdollisuuksien käytön lisääntymiseen 
kaikenikäisten ihmisten parissa kiinnittäen 
erityistä huomiota väestöryhmiin, joiden on 
kaikkein vaikeinta päästä työmarkkinoille, 
ja etenkin naisiin;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Astrid Lulling

Tarkistus 21
1 artiklan 3 kohdan i a alakohta (uusi)

(i a) varmistaa sukupuolten tasa-arvo sekä 
miesten ja naisten tasavertainen 
osallistuminen kaikkien alojen 
yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen Euroopassa;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 22
12 artiklan d alakohta

(d) edistämällä miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa sekä torjumalla osaltaan 
kaikenlaista sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautuneisuuteen perustuvaa syrjintää.

(d) torjumalla osaltaan kaikenlaista 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautuneisuuteen perustuvaa syrjintää.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 23
12 artiklan d a alakohta (uusi)

(d a) edistämällä miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa, parantamalla naisten 
osallistumista työmarkkinoille ja pääsyä 
vastuualoille ja -asemiin ja poistamalla 
sukupuoleen liittyviä sosiaalisia 
stereotypioita;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 24
32 artiklan a alakohta

(a) aikuiskoulutusopiskelijat; (a) aikuiskoulutusopiskelijat ottaen 
erityisesti huomioon väestöryhmät, joilla ei 
ole peruskoulutusta, ja etenkin naiset;

Or. es


