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EHDOTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. muistuttaa, että suuren nuorisotyöttömyyden tehokas torjunta edellyttää, että EU:n 

koheesiopolitiikka on täysin Eurooppa 2020 -strategian ja erityisesti koulutusta koskevien 

yleistavoitteiden mukaista, eli koulunkäynnin keskeyttäneiden määrä on laskettava alle 

kymmeneen prosenttiin, korkea-asteen tutkinnon tai vastaavan ammatillisen koulutuksen 

tutkinnon suorittaneiden nuorten määrä on nostettava vähintään 40 prosenttiin, on saatava 

keskimäärin vähintään 15 prosenttia aikuisista osallistumaan elinikäiseen oppimiseen, 

vähintään 95 prosenttia lapsista on saatava osallistumaan varhaiskasvatukseen, jolloin 

voidaan ottaa huomioon osaamisen ja hankitun kokemuksen validointi; 

2. korostaa, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja erityisesti koulutusta sekä 

koulunkäynnin keskeyttäneiden määrän alentamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 

on parannettava koulutusinfrastruktuurin saavutettavuutta ja sosiaali- ja kulttuuripalvelujen 

laatua EU:n alueilla, erityisesti talouden taantumisesta kärsivillä alueilla; muistuttaa, että 

koulutuksella voidaan merkittävästi edistää sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja 

vahvistaa nuorten demokraattista tietoisuutta ja osallistumista;  

3. korostaa, että 12 prosenttia 18–24 vuotiaista on koulupudokkaita; kehottaa unionia 

kartoittamaan tärkeimmät koulunkäynnin keskeyttämiseen johtavat tekijät ja seuraamaan 

tilanteen kehittymistä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta voidaan laatia 

kohdennettuja ja tehokkaita tosiseikkoihin perustuvia toimenpiteitä; katsoo, että 

koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävällä politiikalla on puututtava moniin 

tekijöihin, mukaan lukien ilmiötä mahdollisesti aiheuttaviin koulutuksellisiin ja 

yhteiskunnallisiin ongelmiin;   

4. korostaa, että ilman oppilaitosten ja työmarkkinaosapuolten tehokasta yhteistyötä on 

mahdotonta alentaa tutkinnon juuri suorittaneiden nuorten korkeaa työttömyysastetta 

unionissa; korostaa, että erityisesti opettamalla nuorille työmarkkinoilla tarpeellisia tietoja 

ja taitoja on nostettu nuorten työllisyysastetta ja kavennettu sosiaalisia eroja; 

5. pitää valitettavana, että koulutukseen myönnetään tällä hetkellä liian vähän rahoitusta, ja 

korostaa tarvetta investoida enemmän koulutusjärjestelmien nykyaikaistamiseen 

ammatillisen koulutuksen ja koulun ulkopuolisen oppimisen aloilla; muistuttaa, että tämä 

koskee myös koulurakennusten kunnostamista ja uuden tekniikan käyttöönottoa 

koulutuksessa ja tutkimuksessa (pääsy tutkimustietokantoihin, tietotekninen koulutus, 

verkko-oppiminen);    

6. korostaa, että on vahvistettava koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten välisiä yhteyksiä 

alueellisella, paikallisella, kansallisella ja ylikansallisella tasolla; kehottaa jäsenvaltioita 

ryhtymään mahdollisimman pian toimiin eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaisten 

koulutussuositusten ja muiden komission suositusten pohjalta;    

7. korostaa, että talouskasvun kannalta keskeisiä tekijöitä ovat elinikäinen oppiminen ja 

tutkijoille ja professoreille tarjottavat paremmat koulutus- ja työskentelyolosuhteet, jotta 
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voidaan houkutella päteviä opettajia ja saada heidät pidettyä työssään; pitää erittäin 

tärkeänä, että nuoret hankkivat digitaalisia taitoja ja että opettajia koulutetaan vastaavasti, 

koska näistä taidoista on tulossa yhä tärkeämpiä Euroopan työmarkkinoilla;   

8. korostaa, että työmarkkinat muuttuvat nopeasti ja että nuorilla on yhä suurempia vaikeuksia 

päästä töihin opintojen jälkeen, joten nuoret ovat yleensä alttiimpia työttömyydelle; 

palauttaa mieliin, että on investoitava inhimilliseen pääomaan ja ihmisiin ja erityisesti 

Euroopan nuoriin, jotta voidaan parantaa heidän työllistettävyyttään ja ammatillista 

pätevöitymistään; kehottaa parantamaan nykyistä EU:n osaamispanoraamaa, jossa 

määritellään tarvittavat työpaikat ja taidot, ja muokkaamaan jäsenvaltioiden 

koulutusjärjestelmiä niin, että ihmiset voivat hankkia työpaikoilla tarvittavaa oikeanlaista 

osaamista;   

9. korostaa, että on edistettävä koulutusalan ja työllisyyspolitiikan välisiä kumppanuuksia 

ottamalla mukaan kaikki sidosryhmät, myös työmarkkinaosapuolet, päätöksentekijät, 

koulutuksen tarjoajat ja työnantajat;  

10. suhtautuu myönteisesti nuorisotyöllisyysaloitteeseen, jonka tarkoituksena on vahvistaa 

nuorisotakuujärjestelmää etenkin alueilla, joissa nuorisotyöttömyysaste on yli 25 prosenttia, 

ja katsoo, että se on tehokas tapa vähentää nuorisotyöttömyyttä ja perustavaa laatua oleva 

rakenteellinen uudistus keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; kehottaa jäsenvaltioita tekemään 

tehokasta yhteistyötä sidosryhmien, erityisesti työnantajien ja pk-yritysten kanssa, ja 

hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan sosiaalirahastoa, nuorisotyöllisyysaloitetta ja 

muita rakennerahastoja järjestelmän täytäntöönpanossa ja tarvittavan infrastruktuurin 

luomisessa;  

11. kehottaa komissiota varmistamaan osaltaan, että nuorisotakuujärjestelmä pannaan 

tehokkaasti täytäntöön vaihtamalla esimerkkejä hyvistä toimintatavoista; korostaa, että 

nuorisotyöllisyysaloitteessa on varattu nuorisotakuujärjestelmälle määrärahoja vain 

31. joulukuuta 2015 asti;  kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin sen 

varmistamiseksi, että ohjelma voi jatkua; 

12. korostaa, että nuorisotakuujärjestelmien puitteissa on kehitettävä yrittäjyystaitoja; katsoo 

kuitenkin, että tarvitaan varhaista puuttumista ja aktivointia sekä monissa tapauksissa 

uudistuksia, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen järjestelmien parantamista; katsoo, että 

harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevään koulutusmalliin liittyvien parhaiden 

käytäntöjen vaihto voisi osaltaan edistää rakenteellisia uudistuksia ja parantaa työllisyyttä;  

13. suhtautuu myönteisesti uuteen Euroopan strategisten investointien rahastoon; toivoo, että 

koulutusta pidettäisiin strategisena investointina ja siksi osana ensisijaisina toteutettavia 

toimia; 

14. kehottaa komissiota tunnustamaan kulttuurin koko potentiaalin kestävän talouskehityksen, 

alueiden kilpailukyvyn ja sosiaalisen koheesion edistämisessä; korostaa erityisesti 

kulttuurialojen ja luovien alojen asemaa sekä kulttuuriperinnön digitalisointia EU:n 

talouden elpymisen ja kasvun sekä aluekehityksen moottoreina, sillä ne työllistävät suoraan 

tai välillisesti yli 7 miljoonaa ihmistä; 
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15. korostaa, että kulttuuriala on tärkeässä asemassa nuorisotyöttömyyden torjunnassa, koska 

ala kiinnostaa nuoria erittäin paljon ja tarjoaa heille lisää työmahdollisuuksia; muistuttaa 

myös, että kulttuuri auttaa lisäämään työpaikkojen määrää ja parantamaan niiden laatua 

koulutuksen, osaamisen kehittämisen, harjoittelun ja arkioppimisen kautta; katsoo, että on 

pyrittävä kohdistamaan koheesiopolitiikan välineet kulttuurialan ja luovan toimialan 

työpaikkojen parantamiseen ja niiden määrän lisäämiseen; 

16. kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta käyttää EU:n aluekehitys- ja 

sosiaalirahastojen määrärahoja kulttuuritoiminnan edistämiseen jäsenvaltioissa ja erityisesti 

luovien alojen edistämiseen; pyytää komissiota laatimaan kertomuksen tarkastelun 

tuloksista parlamentille viimeistään yhdessä Luova Eurooppa -ohjelman väliarvioinnin 

kanssa eli 31. joulukuuta 2017 mennessä;  

17. muistuttaa, että kulttuuri ja aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö vaikuttavat merkittävästi 

kaupunkien ja maaseudun kestävään elpymiseen sekä kaupunkien ja alueiden 

houkuttelevuuteen ja kulttuurimatkailun sekä luovien alojen pk-yritysten ansiosta myös 

talouden kehitykseen; kehottaa perustamaan alueellisia kulttuurikeskuksia, joissa kaupungit 

ja alueet voivat työskennellä yhdessä kulttuuriperintönsä edistämiseksi ja säilyttämiseksi ja 

sen muuttamiseksi taloudelliseksi voimavaraksi;  

18. kehottaa komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla varmistetaan Euroopan 

kulttuuriperinnön muodostavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden tehokas suojelu, 

sillä niillä on ratkaiseva merkitys edistettäessä yhteiseen eurooppalaiseen identiteettiin ja 

Euroopan maiden, alueiden ja kaupunkien kulttuuriseen erilaisuuteen perustuvaa ja sitä 

tukevaa kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä; kehottaa EU:n kaupunkeja 

ja alueita hyödyntämään tätä varten tehokkaasti koheesiopolitiikan välineitä; 

19. katsoo, että komission hankkeen kokonaiskustannusten perusteella hyväksymä 5 miljoonan 

euron enimmäismäärä (tai kymmenen miljoonaa euroa kokonaiskustannuksista, jos mukana 

ovat Unescon luettelossa olevat kohteet) on liian joustamaton ja johtaa kulttuuriperinnön 

saaman tuen vähenemiseen, muun muassa siksi, että siinä ei oteta huomioon 

dokumentointi- ja hallintokulujen vähentämistä sekä vähennyskelvottomia menoja 

(esimerkiksi alv), ja koska siinä supistetaan EU:n sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle 

elintärkeiden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ja kulttuuri-investointien 

soveltamisalaa;    

20. korostaa, että tälle toimintamallille ei ole oikeusperustaa unionin oikeudessa, ja kehottaa 

komissiota tässä yhteydessä tarkastelemaan päätöstä uudelleen ja täsmentämään 

aihekohtaisissa oppaissa asetuksen (EU) N:o 1301/2013 (EAKR) tulkintaa siltä osin, kun on 

kyse investoinneista alueiden omien mahdollisuuksien kehittämiseen kiinteillä 

investoinneilla laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä pienimuotoisiin kulttuurin ja kestävän 

matkailun infrastruktuureihin;  

21. kehottaa jäsenvaltioita kohdistamaan suuremman osuuden budjeteistaan ja 

aluekehitysrahoituksestaan kulttuuriin ja kulttuuriperinnön rahoittamiseen alueiden 

houkuttelevuuden parantamiseksi, niiden tehokkaan ja kattavan kehityksen edistämiseksi ja 

niiden potentiaalin hyödyntämiseksi;  
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22. korostaa yksinkertaistamisen merkitystä ja suosittaa komissiolle ja jäsenvaltioille, että ne 

jatkavat työtään koheesiopolitiikan toteuttamisen yksinkertaistamiseksi, jotta voidaan 

parantaa toiminnan tulosten kohdentamista ja vähentää byrokratiaa kaikilla tasoilla;   

korostaa parhaiden käytäntöjen jakamiseen tarkoitettujen foorumien merkitystä eri 

toteuttamisaloilla. 
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