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EHDOTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. panee huolestuneena merkille jatkuvat sosioekonomiset erot euroalueella; on sitä mieltä, 

että yhtäläinen pääsy osallistavaan ja laadukkaaseen koulutukseen sekä elinikäiset 

oppimismahdollisuudet kaikille ovat edellytyksiä sosioekonomiselle lähentymiselle; 

kiinnittää tässä yhteydessä huomiota sitkeisiin eroihin jäsenvaltioiden ja sosiaalisten 

ryhmien välillä EU:n koulutusta koskevan yleistavoitteen indikaattoreissa; 

2. on syvästi huolissaan siitä, että 19:ssä EU:n jäsenvaltiossa julkisyhteisöjen 

koulutusmenojen keskimääräinen prosenttiosuus BKT:stä laski vuosittain vuosina 

2009–20161; pitää valitettavana, että säästötoimilla on ollut vakavia vaikutuksia 

koulutusalaan, ja painottaa, että julkiset koulutusjärjestelmät, joilla on riittävät resurssit, 

ovat keskeisen tärkeitä tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden toteutumiselle; kehottaa 

sen vuoksi siirtämään euroalueen makrotalouspolitiikan painopistettä niin, että julkisia 

koulutusmenoja lisätään, sillä tällaisilla investoinneilla on vahva kerrannaisvaikutus; 

kehottaa komissiota sisällyttämään sosiaali-indikaattoreiden tulostauluun indikaattorin, 

joka ilmaisee (erityisesti julkisten) koulutusmenojen prosenttiosuuden BKT:stä (tai 

opiskelijaa kohden), jotta jäsenvaltioiden tuloksia voidaan seurata; 

3. painottaa, että heikompi sosiaalinen asema on usein yhteydessä heikkoihin 

koulutustuloksiin ja päinvastoin; korostaa myös, että jatkuvasti muuttuvassa 

osaamistaloudessa jopa kovilta taidoiltaan muuten vertailukelpoisten opiskelijoiden 

työllistettävyys on usein varsin suuressa määrin riippuvainen ns. pehmeämmistä 

taidoista (viestintä, kriittinen ajattelu, yhteistyökyky, luova innovointi, itseluottamus ja 

”oppimaan oppiminen”) lukemisen sekä matemaattisen ja tieteellisen lukutaidon ohella; 

painottaa, että asianmukaisesti rahoitettu ja laadukas koulutuksen ja elinikäisen 

oppimisen järjestelmä, jossa aidosti edistetään oikeutta opiskella toisiaan tukevilla 

toimilla, kuten tehokkaalla apurahajärjestelmällä, voi auttaa murtamaan tämän 

noidankehän ja edistää sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia; 

4. korostaa, että euroalueen talouden kohenemisesta ja uusien työpaikkojen luomisesta 

huolimatta nuorisotyöttömyys on joissakin jäsenvaltioissa yhä huolestuttavan yleistä ja 

että nuorisotyöttömyysasteissa on suurta vaihtelua jäsenvaltioiden välillä, vaikka ne 

ovatkin laskeneet vuodesta 2013; 

5. panee huolestuneena merkille, että monilla unionin kansalaisilla on edelleen kehno 

lukutaito tai lukemisvaikeuksia, mukaan lukien toiminnallinen lukutaidottomuus ja 

medialukutaidottomuus, mikä on erittäin huolestuttavaa merkityksellisen ja 

tosiasiallisen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille osallistumisen kannalta; 

6. kannustaa edistämään erilaisia politiikkatoimia, kuten harjoittelu- ja opiskelujaksoja 

yhdistelevän koulutusmallin käyttöönottoa; korostaa, että toimiva yhteys koulutuksen, 

                                                 
1 Eurostatin tiedot. 



 

PE620.972v02-00 4/9 AD\1158334FI.docx 

FI 

tutkimuksen, innovoinnin ja työmarkkinoiden välillä voi vaikuttaa ratkaisevasti 

työpaikkojen luomiseen; 

7. korostaa, että turvallinen ja asianmukainen oppimisympäristö on tärkeä opiskelijoiden 

ja opetushenkilökunnan hyvinvoinnille; kehottaakin jäsenvaltioita investoimaan 

tuntuvasti julkisten laitosten, etenkin koulujen, ylläpitoon ja arkkitehtonisten esteiden 

poistamiseen; 

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan työmarkkina-, koulutus- ja 

sosiaalipoliittisia erityistoimenpiteitä, joilla varmistetaan vammaisten ja taustaltaan 

heikommassa asemassa olevien henkilöiden tehokas osallistaminen; 

9. korostaa tarvetta suunnitella ja edistää kouluissa järjestelmällistä ja ajan tasalla olevaa 

ammatinvalinnanohjausta, varsinkin maaseudulla ja raja-, vuoristo- ja saarialueilla; 

10. tukee opiskelijoiden, työntekijöiden, urheilijoiden ja taiteilijoiden liikkuvuutta EU:ssa ja 

euroalueella; on kuitenkin huolissaan siitä, että huomattavat erot euroalueen elin- ja 

työoloissa johtavat pakkomuuttoon, joka pahentaa entisestään ns. aivovuodon 

vaikutuksia; huomauttaa, että aivovuotoilmiöön voidaan puuttua vain luomalla 

ihmisarvoisia työpaikkoja ja toteuttamalla tehokkaita koulutus- ja uraohjausstrategioita; 

kehottaa puuttumaan tähän ilmiöön tehokkaasti tulevilla koulutus- ja 

työmarkkinapoliittisilla toimilla, joihin kuuluu myös eurooppalaisen koulutusalueen 

täysimääräinen kehittäminen; korostaa, että on kehitettävä eurooppalainen 

opiskelijakortti, jotta voidaan edistää oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja helpottaa 

tutkintojen ja ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnustamista ja myös vähentää 

opiskelijoille ja koulutuslaitoksille aiheutuvia hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia; 

11. painottaa, että Koulutus 2020 -aloitteen vertailuarvojen mukaan vuoteen 2020 mennessä 

enää alle 15 prosentilla 15-vuotiaista pitäisi olla heikot taidot lukemisen, matematiikan 

ja luonnontieteiden alalla; pitää myönteisenä, että uuteen sosiaali-indikaattoreiden 

tulostauluun on sisällytetty 15-vuotiaille ”alisuoriutumista koulutuksessa” koskeva 

vertailuarvo (PISA-ohjelman eli kansainvälisen oppimistulosten arviointiohjelman 

matematiikassa heikosti menestyvät); kehottaa komissiota kuitenkin sisällyttämään 

siihen myös alisuoriutumisen lukemisessa ja/tai tieteellisessä lukutaidossa; 

12. muistuttaa, että Koulutus 2020 -aloitteen vertailuarvojen mukaan tavoitteena on, että 

vuoteen 2020 mennessä vähintään 95 prosenttia lapsista (neljä vuotta täyttäneistä alle 

kouluikäisistä) osallistuu varhaiskasvatukseen; tähdentää, että sosiaali-indikaattoreiden 

tulostauluun sisältyy vain yksi varhaiskasvatukseen liittyvä indikaattori, joka koskee 

virallisessa hoidossa olevia alle kolmevuotiaita lapsia; huomauttaa, ettei siinä ole tietoja 

tätä vanhempien mutta alle kouluikäisten lasten osallistumisesta varhaiskasvatukseen 

eikä päivähoitotarjonnan laajuudesta tuntimääräisesti mitattuna; 

13. korostaa avoimen koulutuksen ja avointen yliopistojen myönteistä merkitystä 

tietämyksen ja osaamisen hankkimisessa ja mainitsee erityisesti työntekijöiden 

verkkokoulutusohjelmat, jotka ovat dynaaminen ja osallistujien senhetkisiä tarpeita ja 

etuja vastaava oppimismuoto; 

14. pitää lasten köyhyyttä merkittävänä kysymyksenä, jossa unionin olisi toimittava 

pontevammin; vaatii, että lapsitakuu pannaan ripeästi täytäntöön kaikissa 
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jäsenvaltioissa, jotta jokaisella köyhyysriskissä olevalla lapsella olisi oikeus 

maksuttomaan terveydenhuoltoon, koulutukseen ja päivähoitoon sekä kohtuulliseen 

asumiseen ja oikeaan ravintoon; korostaa synnytystä edeltävän hoidon ja 

varhaislapsuuden kehityksen merkitystä; vaatii toteuttamaan osallistavia 

koulutusjärjestelmiä kaikilla tasoilla, mukaan lukien iltapäivähoito; tähdentää, että 

lapsitakuun täytäntöönpano edellyttää riittävää rahoitusta jäsenvaltioiden ja unionin 

tasolla; kehottaa sen vuoksi lisäämään sen rahoitusta, mahdollisesti Euroopan 

sosiaalirahaston ja euroalueen uuden lähentymisvälineen kautta; pyytää, että lapsitakuun 

kansallisiin julkisiin investointeihin sovelletaan vakaus- ja kasvusopimuksen mukaista 

sosiaalisten investointien ns. hopeista sääntöä; 

15. korostaa, että nuorisotakuun yhtenä tavoitteena on varmistaa, että kaikki alle 

25-vuotiaat nuoret saavat laadukkaan tarjouksen työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai 

harjoittelupaikasta neljän kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä tai virallisen 

koulutuksen päättämisestä; kehottaa sen vuoksi panemaan nuorisotakuun 

täysimääräisesti täytäntöön ja painottamaan laadukkaita tarjouksia ja kaikkien NEET-

nuorten tavoittamista1; korostaa, että tämä edellyttää riittävää rahoitusta seuraavasta 

(vuoden 2020 jälkeisestä) monivuotisesta rahoituskehyksestä ja myös Euroopan 

sosiaalirahaston määrärahalisäystä ja nuorisotyöttömyysaloitteen laajentamista 

vähintään 21 miljardiin euroon; pyytää, että nuorisotakuun kansallisiin julkisiin 

investointeihin ja pitkäaikaistyöttömien integrointiin sovelletaan vakaus- ja 

kasvusopimuksen mukaista sosiaalisten investointien hopeista sääntöä; 

16. kannattaa taitotakuuta uutena kaikille kuuluvana oikeutena hankkia 2000-luvulla 

tarvittavat perustaidot, mukaan lukien digitaalinen lukutaito; katsoo, että taitotakuuseen 

olisi sisällyttävä yksilöllinen arviointi oppimistarpeista, laadukas opetustarjonta sekä 

hankittujen taitojen ja valmiuksien järjestelmällinen todentaminen, jonka ansiosta ne 

olisi helppo tunnustaa työmarkkinoilla; tähdentää, että taitotakuu on tärkeä sosiaalinen 

investointi, joka edellyttää riittävää rahoitusta jäsenvaltioiden ja unionin tasolla; 

kehottaa sen vuoksi lisäämään taitotakuun rahoitusta, mahdollisesti Euroopan 

sosiaalirahaston määrärahalisäyksen ja euroalueen uuden lähentymisvälineen kautta; 

17. toistaa vaatimuksensa, että Erasmus+ -ohjelman määrärahat vähintään 

kolminkertaistetaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta sen avulla 

voidaan tavoittaa yhä useampia nuoria, nuorisojärjestöjä sekä ylemmän perusasteen ja 

keskiasteen opiskelijoita ja harjoittelijoita kaikkialla Euroopassa; kehottaa kiinnittämään 

huomiota erityisesti sosioekonomiselta taustaltaan heikommassa asemassa oleviin, jotta 

he voivat osallistua ohjelmaan, samoin kuin vammaisiin henkilöihin vammaisten 

henkilöiden oikeuksista tehtyyn YK:n yleissopimukseen perustuvien EU:n ja 

jäsenvaltioiden velvoitteiden mukaisesti; 

18. vaatii, että sosiaalisiin investointeihin sovelletaan vakaus- ja kasvusopimusta täytäntöön 

pantaessa hopeista sääntöä, mikä tarkoittaa, että tiettyihin talouskasvuun myönteisesti 

vaikuttaviin julkisiin sosiaalisiin investointeihin (esimerkiksi lapsi-, nuoriso- ja 

taitotakuuseen) voidaan soveltaa suotuisaa kohtelua arvioitaessa julkistalouden 

alijäämää ja valtionvelan kahdeskymmenesosalla pienentämistä koskevan säännön 

noudattamista; korostaa, että julkisen talouden vakauttaminen ei saisi pienentää 

                                                 
1 NEET-nuoret: työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret. 
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sosiaalisille investoinneille myönnetyn EU:n rahoituksen kansallista 

yhteisrahoitusosuutta; 

19. peräänkuuluttaa seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen riittävää rahoitusta, jotta 

voidaan vastata kasvaviin tarpeisiin; pyytää erityisesti 

a) vahvistamaan nuorisotyöllisyysaloitetta siten, että sitä koskevaan budjettikohtaan 

varataan vähintään kolme miljardia euroa vuodessa; 

b) korottamaan tuntuvasti Euroopan sosiaalirahaston määrärahoja; 

20. huomauttaa, että kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on EU:ssa työpaikkojen ja 

vaurauden luomiseen liittyvää strategista potentiaalia; korostaa, että kulttuurialalla ja 

luovilla toimialoilla toimii 11,2 prosenttia kaikista EU:n talouden yksityisistä yrityksistä 

ja 7,5 prosenttia sen koko työvoimasta ja että ne synnyttävät 5,3 prosenttia EU:n 

koko bruttoarvonlisäyksestä; painottaa kulttuurialan ja luovien toimialojen merkitystä 

Euroopan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden säilyttämisessä ja edistämisessä 

sekä niiden panosta talouskasvuun, innovointiin ja työllisyyteen, etenkin 

nuorisotyöllisyyteen; 

21. kehottaa komissiota hyödyntämään täysin EU:n politiikanalojen välistä mahdollista 

yhteisvaikutusta, jotta EU:n ohjelmissa – esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelmassa, 

Verkkojen Eurooppa -välineessä, Erasmus+ -ohjelmassa, työllisyyttä ja sosiaalista 

innovointia koskevassa ohjelmassa (EaSI), Luova Eurooppa -ohjelmassa ja COSME-

ohjelmassa – ja Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI) saatavilla olevaa 

rahoitusta voidaan käyttää tehokkaasti tukemaan entistä useampia kulttuurialan ja 

luovien toimialojen hankkeita; huomauttaa, että erityisesti Luova Eurooppa -

ohjelmassa, Horisontti 2020 -ohjelmassa ja rakennerahastoissa (EAKR ja ESR) olisi 

arvioitava ja edistettävä kulttuurialan ja luovien toimialojen asemaa ja vaikutusta 

kasvuun, työllisyyteen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen; korostaa, että tässä 

prosessissa olisi taattava vakaa ja johdonmukainen perusta monivuotisen 

rahoituskehyksen tarkistukselle ja tulevalle EU:n ohjelmarakenteelle vuoden 2020 

jälkeen; 

22. kehottaa uudistamaan aidosti EU:n ja jäsenvaltioiden koulutuspoliittisia ja osaamista 

edistäviä toimia, jotta torjuttaisiin koulunkäynnin keskeyttämistä ja NEET-nuorten 

määrän kasvua ja siten parannettaisiin osallisuutta koulutuksen ja elinikäisen oppimisen 

kautta; painottaa, että näillä nuoriin keskittyvillä toimilla, joiden pitäisi koskea myös 

elinikäistä oppimista, olisi edistettävä yksilön ja yhteiskunnan kehitystä 

kokonaisvaltaisella tavalla eikä niiden tarkoituksena pitäisi olla täyttää pelkästään 

työmarkkinoiden vaatimuksia; 

23. korostaa, että riittävät investoinnit ja suunnittelu koulutuksen ja etenkin digitaalisen 

osaamisen ja ohjelmoinnin alalla ovat välttämättömiä, jotta voidaan turvata unionin 

kilpailuasema, koulutetun työvoiman saatavuus ja työvoiman työllistettävyys; 

24. kehottaa komissiota antamaan nuorille kannustimia ja teknistä apua oman yrityksen 

perustamisessa ja ehdottamaan toimia, joilla edistetään yrittäjyyttä myös jäsenvaltioiden 

opinto-ohjelmissa; 
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25. kehottaa kansallisia viranomaisia kannustamaan yrityksiä myös sosiaaliturvamaksuihin 

liittyvien veronhuojennusten tai kannustimien kautta, jotta ne investoisivat 

työntekijöidensä koulutukseen ja palkkaisivat keskiasteen oppilaitoksista ja 

korkeakouluista juuri valmistuneita henkilöitä; 

26. katsoo, että osaamisen ja työpaikkojen kohtaannon ja tutkintojen vastavuoroisen 

tunnustamisen parantaminen ovat tarpeen osaamisvajeiden ja osaamisen kohtaanto-

ongelmien korjaamiseksi unionissa; 

27. ottaa esille ja tuomitsee työoloihin liittyvän riiston, josta ammattiurheilijoilla on usein 

kokemusta, kuten näennäisyrittäjyyden, palkkojen maksamatta jättämisen, puutteellisen 

sairausvakuutuksen ja riittämättömän vanhuuseläkkeen, ja toteaa, että nykyistä 

sääntelykehystä on parannettava; kehottaa komissiota esittämään kattavan 

toimintasuunnitelman ammattiurheilijoiden ihmisarvoisten työolojen edistämiseksi ja 

toteuttamaan sen ensin euroalueen maissa sekä ottamaan työhön mukaan kaikki 

urheilualan asiaankuuluvat työmarkkinaosapuolet. 
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