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I
(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot)

SUOSITUKSET

NEUVOSTO
NEUVOSTON SUOSITUS,
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011
Nuoret liikkeellä – nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen
(2011/C 199/01)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

liikkuvia työntekijöitä. Oppimiseen liittyvä liikkuvuus voi
tehdä koulutusjärjestelmistä ja oppilaitoksista avoimem
pia, eurooppalaisempia, kansainvälisempiä ja tulokselli
sempia sekä tuoda ne paremmin kaikkien ulottuville. Se
voi myös parantaa Euroopan kilpailukykyä auttamalla
tietointensiivisen yhteiskunnan luomisessa.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 165 ja 166 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen

(3)

Liikkuvuuden hyötyjä korostettiin liikkuvuutta koskevasta
toimintasuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 2000 an
netussa neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsen
valtioiden hallitusten edustajien päätöslauselmassa (1) sekä
opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten,
opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhtei
sössä 10 päivänä heinäkuuta 2001 annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston suosituksessa (2). Kyseisessä
vuoden 2001 suosituksessa jäsenvaltioita kehotettiin to
teuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä näiden ryhmien
liikkuvuuden tiellä olevien esteiden poistamiseksi.

(4)

Nuorten liikkuvuudessa on saavutettu paljon sitten vuo
den 2001 suosituksen. Kaikkia välineitä ei kuitenkaan
käytetä siinä määrin kuin olisi mahdollista, ja esteitäkin
on jäljellä. Lisäksi oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edel
lytykset ovat muuttuneet kuluneella vuosikymmenellä
melkoisesti, muun muassa globalisaation, tekniikan kehi
tyksen, tieto- ja viestintätekniikka mukaan lukien, sekä
työllistyvyyden ja sosiaalisen ulottuvuuden merkityksen
korostumisen takia.

(5)

Luovuuden ja innovoinnin edistämisestä koulutuksen
avulla 22 päivänä toukokuuta 2008 annetuissa neuvos
ton ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden halli
tusten edustajien päätelmissä korostettiin sitä, että moni
muotoisuus ja monikulttuuriset ympäristöt voivat antaa
virikkeitä luovuudelle.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Komissio asetti 3 päivänä maaliskuuta 2010 antamassaan
tiedonannossa Eurooppa 2020 – älykkään, kestävän ja
osallistavan kasvun strategia yhdeksi painopisteeksi osaa
miseen ja innovointiin perustuvan talouden kehittämisen
(niin kutsuttu älykäs kasvu) ja korosti Nuoret liikkeellä
-lippulaiva-aloitetta, jonka tavoitteena on nuorten liikku
vuutta edistämällä ja heidän työllisyyttään parantamalla
tehostaa eurooppalaisten korkea-asteen oppilaitosten toi
mintaa ja lisätä niiden kansainvälistä houkuttelevuutta
sekä parantaa koulutuksen ja opetuksen laatua unionissa
kaikilla tasoilla yhdistäen sekä huippuosaamisen että ta
sapuolisuuden. Tämä suositus on osa Nuoret liikkeellä
-aloitetta, ja siinä noudatetaan yhdennettyjä Eurooppa
2020 -suuntaviivoja.

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus, jolla tarkoitetaan oleske
lua ulkomailla uusien tietojen, taitojen ja pätevyyden
hankkimiseksi, on yksi keskeisistä keinoista, joilla nuoret
voivat parantaa tulevaa työllistyvyyttään, lisätä muiden
kulttuurien tuntemustaan, kehittää luovuuttaan sekä ke
hittyä yksilöinä ja aktiivisina kansalaisina. Oppimisen
puitteissa liikkuvista eurooppalaisista nuorista tulee myö
hemmissä elämänvaiheissaan todennäköisemmin myös

(1) EYVL C 371, 23.12.2000, s. 4.
(2) EYVL L 215, 9.8.2001, s. 30.
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(6)

Nuorten liikkuvuudesta 21 päivänä marraskuuta 2008
antamissaan päätelmissä neuvosto kehotti jäsenvaltioita
asettamaan tavoitteeksi sen, että opiskelujaksoista ulko
mailla tulee asteittain kaikkien nuorten eurooppalaisten
osalta pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Neuvosto
pyysi komissiota laatimaan työsuunnitelman rajat ylittä
vää liikkuvuutta edistävien toimien sisällyttämiseksi kaik
kiin EU:n ohjelmiin ja tukemaan jäsenvaltioita liikkuvuu
den edistämisessä.

(7)

Opettajien ja koulunjohtajien ammattitaidon kehittämi
sestä 26 päivänä marraskuuta 2009 annetuissa neuvos
ton päätelmissä todetaan, että koko opetushenkilöstö
voisi tehokkaammin hyödyntää lisääntynyttä oppimiseen
liittyvää liikkuvuutta ja verkottumista.

(8)

(9)

Komissio julkaisi heinäkuussa 2009 vihreän kirjan Edis
tetään nuorten oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, jolla
käynnistettiin julkinen kuuleminen muun muassa siitä,
miten nuorten eurooppalaisten mahdollisuuksia liikku
vuuteen voidaan parhaiten lisätä, mitä liikkuvuuden es
teitä on vielä poistettava ja miten kaikki toimijat voivat
yhdessä osallistua uuteen kumppanuuteen oppimiseen
liittyvän liikkuvuuden edistämiseksi. Mainitun kuulemisen
yhteydessä saatu palaute samoin kuin Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealta (1) ja alueiden komitealta (2) saadut lau
sunnot ovat muodostaneet tärkeän panoksen tätä suosi
tusta laadittaessa.
Myös nuorten tutkijoiden liikkuvuutta on kannustettava
sen varmistamiseksi, ettei unioni jää jälkeen kilpailijois
taan tutkimuksen ja innovoinnin aloilla. Komission
23 päivänä toukokuuta 2008 antamassa tiedonannossa
Paremmat uranäkymät ja suurempi liikkuvuus: eurooppa
lainen kumppanuus tutkijoita varten ehdotettiin toimen
pidepakettia sen varmistamiseksi, että tutkijat kaikkialla
unionissa pääsevät osallisiksi oikeanlaisesta koulutuksesta
ja houkuttelevasta urakehityksestä sekä siitä, että esteet
heidän liikkuvuudeltaan poistuvat, ja Eurooppalaisten tut
kijoiden liikkuvuudesta ja urakehityksestä 2 päivänä maa
liskuuta 2010 annetuissa neuvoston päätelmissä puoles
taan esiteltiin käytännön ideoita tutkijoiden liikkuvuuden
parantamiseksi ja määritettiin useita toiminta-aloja osaa
misen vapaan liikkuvuuden edistämiseksi (niin kutsuttu
viides vapaus).

(10)

Sen lisäksi, että unionin ohjelmat ovat tukeneet liikku
vuutta tuntuvasti ja edistäneet koulutusjärjestelmien ke
hittämistä ja kansainvälistymistä, niiden ansiosta on unio
nin tasolla voitu levittää tietoja hyvistä käytännöistä ja
välineistä, joilla pyritään helpottamaan nuorten liikku
vuutta kaikissa oppimis- ja koulutusympäristöissä.

(11)

Talouteen liittyvien näkökohtien vuoksi on erityisen tär
keää varmistaa nykyisten, oppimiseen liittyvää liikku
vuutta edistävien ja tukevien kansallisten ja unionin oh
jelmien ja välineiden tehokas käyttö sekä hallinnollinen
yksinkertaistaminen.

(1) EUVL C 255, 22.9.2010, s. 81.
(2) EUVL C 175, 1.7.2009, s. 31.
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(12)

Tässä suosituksessa tarkoitetaan eurooppalaisia nuoria
missä tahansa oppimis- ja koulutusympäristössä, kou
lussa, ammattikoulutuksessa (oppilaitos tai oppisopimus),
lyhytkestoisissa ohjelmissa ja kandidaatin-, maisterin- tai
tohtorintutkintoon tähtäävissä ohjelmissa sekä nuoriso
vaihdossa, vapaaehtoistyössä ja harjoittelussa unionissa
tai sen ulkopuolella. Oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella
katsotaan olevan merkitystä kaikissa oppiaineissa ja kai
killa aloilla, kuten kulttuurissa, tieteessä, tekniikassa, tai
teessa ja urheilussa, ja sillä on merkitystä myös nuorille
yrittäjille ja tutkijoille. Tässä suosituksessa oppimisella
tarkoitetaan virallista ja epävirallista oppimista sekä arki
oppimista.

(13)

Tällä suosituksella jäsenvaltioita pyritään kannustamaan
siinä, että ne edistävät nuorten oppimiseen liittyvää liik
kuvuutta ja mahdollisuuksien mukaan poistavat sen tiellä
olevia esteitä. Samalla siinä täysimääräisesti kunnioitetaan
kansalliseen ja unionin lainsäädäntöön perustuvaa jäsen
valtioiden toimivaltaa ja vastuuta.

(14)

Tällä suosituksella jäsenvaltioita myös kannustetaan hyö
dyntämään täysimääräisesti olemassa olevia unionin ja
Bolognan välineitä liikkuvuuden helpottamiseksi, erityi
sesti liikkuvuutta koskevaa eurooppalaista laatuperuskir
jaa, Europass-todistusta (mukaan lukien korkeakoulutut
kintotodistuksen liite (Diploma Supplement)), Youthpasstodistusta, eurooppalaista tutkintojen viitekehystä, eu
rooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja
kertymisjärjestelmää (ECTS) ja ammatillisen koulutuksen
opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaista siirtojär
jestelmää (ECVET).

(15)

Tässä suosituksessa annetaan erityisopastusta nuorten op
pimiseen liittyvää liikkuvuutta koskevissa hallinnollisissa
ja institutionaalisissa kysymyksissä,

SUOSITTELEE, ETTÄ JÄSENVALTIOT

1) Tiedotus ja opastus oppimiseen liittyvistä liikkuvuusmah
dollisuuksista
a) parantavat kansallisia, alueellisia ja paikallisia liikkuvuus
mahdollisuuksia ja apurahojen saatavuutta koskevan tie
dotuksen ja opastuksen laatua kohdistaen ne tietyille
oppijaryhmille sekä unionissa että sen ulkopuolella. Jä
senvaltioiden olisi käytettävä uusia, kekseliäitä ja vuoro
vaikutteisia keinoja jakaa tietoa nuorille sekä viestiä ja
vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan ja kaikkien muiden
sidosryhmien kanssa;

b) huolehtivat siitä, että kaikki nuoret saavat helposti tietoa
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta esimerkiksi keski
tetyistä verkkoportaaleista ja muista verkkopalveluista,
tukikeskuksista (kuten niin kutsutuista EU-toimistoista)
sekä tiedotus- ja neuvontapalveluista. Myös internetiin
perustuvien palvelujen käyttö voi olla hyödyllistä. Tässä
yhteydessä suositellaan Euroguidance-verkon käyttöä;
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c) tekevät komission kanssa yhteistyötä oppimismahdolli
suuksia esittelevän PLOTEUS-portaalin kehittämiseksi
edelleen ja saattamiseksi ajan tasalle lisäämällä niiden
kansallisten tietolähteiden määrää, joihin kansalaisilla
on suora pääsy monikielisestä PLOTEUS-portaalista;
d) kannustavat asiaan kuuluvia kansallisia ja alueellisia vi
rastoja huolehtimaan siitä, että niiden työ sulautetaan
osaksi oppimiseen liittyvän liikkuvuuden sidosryhmien
työtä selkeän, yhtenäisen ja yksinkertaisen tiedonkulun
varmistamiseksi.
2) Motivaatio osallistua oppimiseen liittyvään maiden rajat
ylittävään liikkuvuustoimintaan
a) markkinoivat oppimiseen liittyvän liikkuvuuden lisä
arvoa oppijoille, heidän perheilleen, opettajille, koulutta
jille, nuorisotyöntekijöille ja työnantajille itsensä toteut
tamisen sekä ammattitaidon, kielitaidon, sosiaalisten ja
kulttuurienvälisten taitojen, luovuuden, aktiivisen kansa
laisuuden ja työllistyvyyden kehittämisen kannalta erityi
sesti työmarkkinoiden jatkuvan globaalistumisen yhtey
dessä;
b) kannustavat asiaankuuluvia järjestöjä, sidosryhmiä ja
muita toimijoita verkostoitumaan, jotta nuoria motivoi
taisiin koordinoidusti;
c) motivaation lisäämiseksi rohkaisevat vertaisvaihtoa liik
kuvuuteen osallistuneiden oppijoiden ja sellaisten oppi
joiden kesken, jotka eivät vielä ole siihen osallistuneet;
d) edistävät niin kutsuttua liikkuvuuskulttuuria esimerkiksi
sisällyttämällä liikkuvuusmahdollisuuksia kaikkiin oppi
misympäristöihin ja parantamalla oppimiseen liittyvän
liikkuvuuden yhteiskunnallista arvostusta.
3) Oppimiseen liittyvien liikkuvuusmahdollisuuksien valmis
telu erityisesti vieraiden kielten oppimisen ja muiden kult
tuurien tuntemuksen kannalta
a) tunnustavat, että kielten oppiminen ja monikulttuuristen
taitojen hankkiminen on tärkeää jo koulutuksen varhai
sesta vaiheesta alkaen, ja tätä varten kannustavat kehit
tämään sekä yleisen että ammatillisen koulutuksen puit
teissa laadukkaita liikkuvuuden kielellisiä ja kulttuurisia
valmiuksia;
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d) kannustavat oppilaitoksia ja epävirallisen oppimisen tar
joajia kumppanuuksien ja vaihtotoiminnan kehittämi
seen, jotta liikkuvuusjaksot valmisteltaisiin paremmin.
4) Ulkomailla suoritettaviin oppimisjaksoihin liittyvät hallin
nolliset ja institutionaaliset asiat
a) pyrkivät ratkaisemaan sellaiset hallinnolliset kysymykset,
jotka tekevät viisumien ja oleskelulupien saamisesta han
kalaa niille Euroopan unionin ulkopuolelta tuleville,
jotka haluavat suorittaa opintoja jossakin jäsenvaltiossa;
b) pyrkivät vähentämään hallinnollisia esteitä, jotta ediste
tään sekä unioniin että unionista muualle suuntautuvaa
oppimiseen liittyvää liikkuvuutta. Yhteistyön ja kumppa
nuuksien lisääminen kolmansien maiden kanssa, jäsen
valtioiden asiaankuuluvien viranomaisten väliset sopi
mukset ja oppilaitosten kahdenväliset sopimukset olisi
vat omiaan helpottamaan oppimiseen liittyvää liikku
vuutta unionin ja muun maailman välillä;
c) pohtivat ongelmia, jotka johtuvat siitä, että unionissa
voimassa olevat oikeudelliset säännöt, jotka koskevat
alaikäisten osallistumista oppimiseen liittyviin liikku
vuusohjelmiin, poikkeavat toisistaan;
d) määrittelevät selkeät järjestelyt, joilla rohkaistaan amma
tilliseen peruskoulutukseen kuuluvassa oppisopi
muskoulutuksessa olevia osallistumaan oppimiseen liit
tyvään liikkuvuuteen. Edistääkseen oppisopimuskoulu
tuksessa olevien samoin kuin nuorten tutkijoiden oppi
miseen liittyvää liikkuvuutta jäsenvaltioiden olisi kansal
listen lainsäädäntöjensä mukaisesti varmistettava riittävä
suojelun saatavuus vakuutusten, työnormien, terveys- ja
turvallisuusvaatimusten sekä vero-, sosiaaliturva- ja elä
kejärjestelyjen osalta;
e) kannustavat aktiivisesti laatimaan ja toteuttamaan kou
lutusohjelmia yhdessä eri maiden oppilaitoksien kanssa;
f) mahdollisuuksien mukaan sisällyttävät oppimiseen liitty
viä liikkuvuusmahdollisuuksia opinto- ja koulutusohjel
miin; lisäksi tarjoavat myös lyhyitä liikkuvuusjaksoja,
jotka voivat rohkaista yhä useampia nuoria liikkuvuu
teen.
5) Apurahojen ja lainojen siirrettävyys

b) rohkaisevat opettajia käyttämään kielten opetuksessa in
novatiivisempia menetelmiä, mukaan lukien tieto- ja
viestintätekniikkaan perustuvat menetelmät. Erityishuo
miota olisi kiinnitettävä muita heikommassa asemassa
oleviin oppijoihin ja heidän erityistarpeisiinsa;

edistävät apurahojen ja lainojen siirrettävyyttä sekä asiaan
kuuluvien etuisuuksien asianmukaista saatavuutta nuorten
oppimiseen liittyvän liikkuvuuden helpottamiseksi.
6) Oppimiseen liittyvän liikkuvuuden laatu

c) tukevat nuoria tietoteknisten perustaitojen hankkimi
sessa, jotta heidän valmistautumisensa liikkuvuuteen ta
pahtuisi optimaalisissa olosuhteissa ja jotta he voivat
hyötyä fyysistä liikkuvuutta täydentävän virtuaalisen liik
kuvuuden uusista mahdollisuuksista;

a) käyttävät liikkuvuuden korkean laadun varmistamiseksi
olemassa olevia laatunormistoja, kuten liikkuvuutta kos
kevaa eurooppalaista laatuperuskirjaa sekä kansallisia ja
alueellisia peruskirjoja, ja edistävät laadunvarmistusta
liikkuvuuden kaikkien eri näkökohtien osalta;
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b) kannustavat lähettäviä ja vastaanottavia oppilaitoksia jat
kuvaan vuoropuheluun ja selkeisiin järjestelyihin, esi
merkiksi käyttämällä opiskelusopimuksia; kannustavat
hankittujen tietojen, taitojen ja pätevyyksien tunnusta
miseen, läpinäkyviin valintamenettelyihin, vertaisvaih
toon ja jäsenneltyyn tukeen oppijoille;
c) kannustavat oppimiseen liittyvän liikkuvuusjakson jäl
keen suoritettavaan säännölliseen raportointiin koke
musten korkean laadun takaamiseksi;
d) kannustavat toteuttamaan mentorointi- ja vertaisoppi
misjärjestelyjä, jotta varmistetaan liikkuvien oppijoiden
kotoutuminen isäntämaahan tai -oppilaitokseen;
e) kannustavat tarjoamaan liikkuville oppijoille soveltuvia
ja edullisia palveluja, kuten asuminen, ruokailu ja julki
nen liikenne;
f) kannustavat tarjoamaan oppijoille ohjausta siinä, miten
nämä voivat parhaiten hyödyntää oppimiseen liittyvää
liikkuvuutta tietojensa, taitojensa ja pätevyyksiensä ke
hittämiseksi;
g) kannustavat tarjoamaan liikkuville oppijoille näiden pa
luun jälkeen ohjausta siinä, miten nämä voivat hyödyn
tää ulkomailla oleskelun aikana hankkimaansa päte
vyyttä; tukevat uudelleensopeutumista pitkän ulkomailla
oleskelun jälkeen.
7) Oppimistulosten tunnustaminen
a) edistävät sellaisten unionin välineiden täytäntöönpanoa
ja käyttöä, jotka helpottavat liikkuvuuskokemuksiin pe
rustuvien oppimistulosten siirtämistä ja validointia jä
senvaltioiden välillä. Kyseisten välineiden tunnettuutta
olisi myös lisättävä varsinkin työnantajien keskuudessa;
b) kehittävät sekä epävirallisen oppimisen että arkioppimi
sen validointia ja tunnustamista koskevia menettelyjä ja
ohjeistoja liikkuvuuden lisäämiseksi esimerkiksi vapaa
ehtois- ja nuorisotyössä;
c) tarkastelevat ulkomailla suoritettujen liikkuvuusjaksojen
aikana hankittujen tietojen, taitojen ja pätevyyksien, ku
ten vieraan kielen taidon, validointia ja tunnustamista;
d) tukevat yhteyspisteitä, joissa ulkomailta palaavat oppijat
voivat saada tietoa siitä, miten heidän pätevyytensä voi
daan tunnustaa ja todentaa, ja lisäävät näiden yhteyspis
teiden näkyvyyttä.
8) Muita heikommassa asemassa olevat oppijat
tarjoavat muita heikommassa asemassa oleville oppijoille,
joilta voivat puuttua mahdollisuudet oppimiseen liittyvään
liikkuvuuteen, kohdennettua tietoa heidän erityisiin tarpei
siinsa räätälöidyistä ohjelmista ja tuista.
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9) Kumppanuudet ja rahoitus
a) kannustavat solmimaan oppimiseen liittyvää liikku
vuutta koskevia kumppanuuksia sekä julkisten että yk
sityisten alueellisella ja paikallisella tasolla toimivien toi
mijoiden kanssa. Kauppakamarit, elinkeinoelämän järjes
töt, ammatillisen koulutuksen alan järjestöt ja ammatti
järjestöt sekä valtiosta riippumattomat järjestöt voivat
osoittautua hyödyllisiksi kumppaneiksi tässä yhteydessä.
Lisäksi olisi edistettävä koulujen, yliopistojen ja yritysten
välisiä verkostoja tiedon, uutisten ja kokemusten vaihto
foorumeina;

b) kannustavat alue- ja paikallisviranomaisia hyödyntämään
olemassa olevia verkostoja ja solmimaan uusia kumppa
nuuksia ja siten kasvattamaan rooliaan oppimiseen liit
tyvän liikkuvuuden edistämisessä;

c) stimuloivat koulutusalan ja elinkeinoelämän välistä aktii
vista yhteistyötä ja viestintää, mukaan lukien valistami
nen oppimiseen liittyvän liikkuvuuden arvosta ja puhu
minen sen puolesta, koska yrityksillä on tärkeä rooli
nuorten liikkuvuuden lisäämisessä esimerkiksi harjoittel
upaikkojen tarjoajina; tarjoavat tarvittaessa unionin ja
kansallisen lainsäädännön mukaisia kannustimia, kuten
erityisavustuksia yrityksille, jotta yritykset puolestaan
tarjoaisivat harjoittelupaikkoja;

d) edistävät kansallisten ja unionin ohjelmien yhdenmukai
suutta ja täydentävyyttä synergioiden luomiseksi ja liik
kuvuusohjelmien tuloksellisuuden parantamiseksi.

10) Välittäjien rooli
a) kannustavat käyttämään välittäjiä eli opettajia, koulutta
jia, perheitä, nuorisotyöntekijöitä ja nuoria, joilla on ko
kemusta liikkuvuudesta ja jotka sen ansiosta voivat in
nostaa ja motivoida nuoria liikkuvuuteen; kannustavat
koulutusalan työnantajia tunnustamaan ja arvostamaan
opettajien, kouluttajien ja nuorisotyöntekijöiden sitoutu
mista oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen;

b) edistävät ja tukevat oppimiseen liittyviä liikkuvuusmah
dollisuuksia osana peruskoulutusta ja oppilaitosten joh
tajien, opettajien, kouluttajien, hallinnollisen henkilö
kunnan ja nuorisotyötekijöiden jatkuvaa ammatillista
kehittymistä.

11) Edistymisen seuranta
a) tukevat vapaaehtoiselta pohjalta työtä, joka koskee mah
dollisuutta laatia metodologinen kehys, jonka avulla seu
rataan edistymistä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden
edistämisessä ja sen esteiden poistamisessa; tämä työ
perustuu Eurydice-verkon puitteissa jäsenvaltioiden asi
antuntijoiden avustuksella laadittuun valmistelevaan tut
kimukseen, ja siinä hyödynnetään täysimääräisesti ole
massa olevia tietolähteitä;
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b) raportoivat komissiolle edistymisestä, jota on tapahtunut
oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämisessä ja sen
esteiden poistamisessa, eurooppalaisen koulutusyhteis
työn strategisiin puitteisiin ( ′ET 2020 ′) liittyvien ole
massa olevien raportointirakenteiden puitteissa;

PANEE MERKILLE KOMISSION AIKOMUKSEN
1) varmistaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa erityi
sesti elinikäistä oppimista koskevien unionin ohjelmien ja
talousarvioiden täysimääräinen ja tehokas käyttö nuorten
oppimismahdollisuuksien pidentämiseksi ja laajentamiseksi
myös harkitsemalla Euroopan rakenne- ja koheesiorahastojen
ja Euroopan investointipankin käyttöä (1);
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3) parantaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa oppimiseen liit
tyvän maiden rajat ylittävän liikkuvuuden mittaamisessa käy
tettyä tilastointitapaa;
4) tutkia tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden
kanssa mahdollisuutta laatia metodologinen kehys, josta ko
mission tiedonannossa Nuoret liikkeellä käytetään nimitystä
”liikkuvuuden tulostaulu” ja jonka avulla seurataan edisty
mistä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämisessä ja
sen esteiden poistamisessa;
5) arvioida edistymistä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden estei
den poistamisessa tämän suosituksen täytäntöönpanon nel
jän ensimmäisen vuoden jälkeen.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2011.
2) tukea jäsenvaltioiden toimia, joiden tarkoituksena on edistää
oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, erityisesti tarkastelemalla
tämän suosituksen vaikutuksia unionin koulutus- ja nuoriso
alan ohjelmien seuraavaan sukupolveen ja unionin seuraa
vaan monivuotiseen rahoituskehykseen;

(1) Sekä harkitsemalla mahdollisuutta kehittää nuorten liikkuvuudesta
marraskuussa 2008 annetuissa päätelmissä neuvoston komissiolle
esittämän kehotuksen mukaisesti uusia rahoitustukikeinoja mukaan
lukien mahdollinen eurooppalainen opintolainajärjestelmä.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
FAZEKAS S.

