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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskevalla politiikalla on ratkaiseva 
rooli korkean nuorisotyöttömyyden torjunnassa; katsoo, että nopeasti kehittyvien 
työmarkkinoiden tahdissa pysyminen edellyttää enemmän ja aikaisempaa kohdennetumpia 
investointeja ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen ja tutkimukseen, ja lisäksi 
on laadittava joustavia opetusohjelmia ja parannettava yhteistyötä yritysmaailman ja 
koulutusalan välillä;

B. katsoo, että harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevä koulutusmalli on riippuvainen 
julkisen ja yksityisen sektorin tiiviistä yhteistyöstä ja että työmarkkinaosapuolten on 
oltava siinä tiiviisti mukana; panee merkille, että nuorisotyöttömyys on huomattavan 
alhainen jäsenvaltioissa, joissa koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden välillä on 
virallisessa järjestelmässä vahva vuorovaikutus;

C. ottaa huomioon, että työharjoittelu on hyödyllinen väline, jolla helpotetaan ja 
kannustetaan nuorten siirtymistä koulutusjärjestelmästä työmarkkinoille; katsoo, että 
työharjoittelun on perustuttava koulutusstrategiaan, ja toteaa, että työnantajat käyttävät 
työharjoittelua yleisesti väärin halvan ja huonosti suojatun työvoiman palkkaamiseen ja 
että yhä useammat eurooppalaiset nuoret joutuvat olemaan useissa harjoittelupaikoissa, 
joista ei makseta palkkaa tai jotka ovat alipalkattuja, ennen kuin he voivat saada 
vakituisen työpaikan;

D. toteaa, että rahoituskriisi on huonontanut ja talousarvioleikkaukset sekä muut 
säästöpolitiikat erityisesti taloudellisesti haavoittuvammissa jäsenvaltioissa ovat 
heikentäneet opetuksen standardeja ja ovat vaikuttaneet suoraan kielteisesti nuorten 
mahdollisuuksiin päästä koulutukseen ja työelämään ja pysyä niissä; ottaa lisäksi 
huomioon yritysten raskaan verotaakan monissa jäsenvaltioissa;

E. katsoo, että vuonna 2011 ilman koulutus-, harjoittelu- tai työpaikkaa (eli työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella) oli 7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta ja 6,5 miljoonaa 25–
30-vuotiasta nuorta; katsoo, että jäsenvaltioiden on tarjottava sosiaalinen turvaverkko ja 
taattava kohtuulliset elinolot työttömiksi jääville työntekijöille ja nuorille, jotka eivät 
löydä töitä;

F. ottaa huomioon, että Euroopan investointipankki voi tarjota investointeihin rahoitusta 
maissa, joissa nuorten työttömyysaste on korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin; katsoo, että 
EIP voisi ottaa alueelliseksi painopisteeksi strategiset investoinnit työmahdollisuuksien 
parantamiseksi ja lisäämiseksi sekä innovaatiovalmiuksien kehittämiseksi;

G. katsoo, että työmarkkinoiden tarpeiden huomioon ottamisen ei pitäisi mennä sen edelle, 
että lapset saavat mahdollisimman laajan tietopohjan, sillä tämä on paras turva työelämän 
ja elämän epävarmuustekijöiden varalle; panee merkille, että valtaosa tutkimuksista 
osoittaa korkealaatuisella koulutuksella heti ensimmäisistä kouluvuosista lähtien olevan 
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tärkeä merkitys koulupudokkuuden torjumisessa ja vähävaraisimmista oloista tulevien 
lasten täysimääräisessä integroimisessa;

H. katsoo, että avoimet oppimateriaalit parantavat opetuksen laatua, saatavuutta ja 
tasapuolisuutta ja edistävät vuorovaikutteista, joustavaa ja yksilöllistä oppimisprosessia 
tieto- ja viestintätekniikan ja uusien tekniikoiden käytön avulla; katsoo, että avoin opetus 
parantaa kestävää työllistyvyyttä tukemalla elinikäistä oppimista;

I. toteaa, että koulupudokkuus haittaa vakavasti unionin taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
ja katsoo, että yhtenäiset toimenpiteet ovat tarpeen, jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoite alentaa koulupudokkuus alle 10 prosenttiin; ottaa huomioon, että 
koulupudokkaat ovat muita useammin työttömiä ja syrjäytymisvaarassa; katsoo, että 
kehitettäessä kouluunpaluuseen kannustavia ohjelmia, jotka tarjoavat nuorille toisen 
mahdollisuuden, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota heikommassa asemassa oleviin 
ryhmiin, jotta voidaan kannustaa niiden nuorten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan, 
joita uhkaa erityisesti sosiaalisen syrjäytymisen vaara;

J. katsoo, että nopeasti muuttuva maailmanlaajuinen taloustilanne aiheuttaa sekä koulujen 
että yliopistojen opettajille ennennäkemättömiä haasteita ja että tässä muuttuvassa 
taloustilanteessa on keskeisen tärkeää kehittää uusia taitoja ja monenlaista osaamista, 
innovatiivisia lähestymistapoja sekä nykyaikaisia opetusmenetelmiä, jotta voidaan 
varmistaa nuorten tuottava opetus ja nuorison työllistyminen;

K. katsoo, että Euroopan unionin liikkuvuusohjelmat koulutus- ja nuorisoalalla ja varhainen 
vieraiden kielten opetus lisäävät työnsaantimahdollisuuksia ja kannustavat työvoiman 
liikkuvuuteen; katsoo, että liikkuvuutta edistävien vuosien 2014�2020 nuoriso-ohjelmien 
olisi annettava realistinen mahdollisuus hankkia tietoja ja uusia taitoja ja siten lisätä 
nuorten työllisyyttä;

L. katsoo, että monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 ajatellen on tehtävä 
kokonaisvaltainen analyysi unionin varoista, joita on investoitu yleissivistävään 
koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja nuorten työttömyyden torjuntaan 
ohjelmakaudella 2007–2013; toteaa, että kokonaisvaltainen lähestymistapa ja 
synergiavaikutukset eri ohjelmien sekä jäsenvaltioiden ja unionin rahoitusvarojen välillä 
voivat edistää nuorten työllisyystoimien menestyksekästä toteuttamista; pitää tärkeänä 
myös unionin politiikkojen hyväksymistä paikallisella ja kansallisella tasolla sekä 
politiikkojen muuttamista konkreettisiksi toimiksi paikan päällä;

M. katsoo, että nuorten korkeasta kokonaistyöttömyysasteesta huolimatta tietyillä aloilla, 
kuten tieto- ja viestintätekniikan alalla, tutkimuksessa ja kehittämisessä sekä 
terveydenhuoltoalalla, on yhä enemmän vaikeuksia löytää pätevää henkilökuntaa vapaisiin 
työpaikkoihin;

1. on erittäin huolissaan koulutukseen ja nuorisoon kohdistuvista määrärahojen leikkauksista 
jäsenvaltioissa, sillä tämä saattaa aiheuttaa sen, että nuoret jäävät sekä koulutuksen että 
työelämän ulkopuolelle, ja muistuttaa, että yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen 
osoitetut määrärahat ovat välttämätön ja korvaamaton sijoitus tulevaisuuteen; kiinnittää 
huomiota siihen, että unionin rahoitus on kanavoitava tehokkaammin siihen, että luodaan 
nuorille työpaikkoja;
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2. kannustaa jäsenvaltioita kohdentamaan toimiaan komission tuella niihin nuoriin, joilla ei 
ole koulutus-, opiskelu- tai työpaikkaa, jotta heille voidaan tarjota laadukkaita opiskelu- ja 
koulutuspaikkoja, joissa he saavat tarvittavia valmiuksia ja kokemuksia siirtyäkseen 
työelämään tai palaamaan takaisin koulutusjärjestelmän piiriin heidän vaikeuksiinsa 
mukautetuilla opetussuunnitelmilla;

3. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varhaisen 
koulupudokkuuden ehkäisemiseksi ja koulupudokkuuden vähentämiseksi sekä takaamaan 
mahdollisimman korkeatasoisen uuden mahdollisuuden tarjoavan koulutuksen, jonka 
avulla voidaan vähentää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien pitkäaikaistyöttömien määrää;

4. korostaa tarvetta varmistaa kaikille mahdollisuus koulutukseen, muistuttaa alueiden 
toiminnan tärkeydestä ammatillista koulutusta, työllisyyttä ja liikkuvuutta koskevassa 
politiikassa ja pyytää hyödyntämään alueiden käytettävissä olevia resursseja siihen, että 
helpotetaan nuorten pääsyä työmarkkinoille ja tuetaan heidän taitojensa 
monipuolistamisesta;

5. kehottaa lisäämään opetushenkilöstön ammatillista koulutusta, erityisesti nykyaikaisia 
opetusmenetelmiä ja uuden tekniikan käyttöä koskevaa koulutusta; huomauttaa, että 
elinikäinen oppiminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa, ja korostaa, että sen yhteydessä on 
edistettävä erityisesti kielitaitoa pelien ja leikkien avulla;

6. kehottaa jäsenvaltioita ja asiasta vastaavia elimiä edistämään tieteitä, teknologiaa, 
tekniikkaa ja matematiikkaa koulutusohjelmissaan, jotta voidaan vastata työmarkkinoiden 
tämänhetkisiin tarpeisiin;

7. kehottaa perustamaan yhteisen tulos- ja vaikutusindikaattorien järjestelmän, jolla voidaan 
arvioida eri ohjelmissa saavutettua edistystä, myös työllistämistoimia, niiden 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden perusteella, eikä pelkästään niiden rahoitusta;

8. kehottaa jäsenvaltioita edistämään nuorten osallistumista näiden kehitykseen liittyvien 
politiikanalojen muotoilemiseen; katsoo, että jos nuorille annetaan mahdollisuus olla 
näiden prosessien todellisia osallistujia eikä vain tarkkailijoita ja/tai edunsaajia, edistetään 
osaltaan nuorisopolitiikan parempaa legitiimiyttä ja lisäarvoa;

9. kehottaa käyttämään nykyistä enemmän harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviä 
koulutusmalleja, joissa yhdistyvät korkeatasoinen teoreettinen ja käytännön opetus; pitää 
tärkeänä työmarkkinaosapuolten osallistumista tällaisten koulutusjärjestelmien 
rakentamiseen; kehottaa komissiota kehittämään laadullisia suuntaviivoja nykyaikaista 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistävää koulutusjärjestelmää varten ja katsoo, että 
suuntaviivojen tueksi olisi laadittava luettelo, johon kootaan keskeiset eurooppalaiset 
ei-akateemiset ammatinkuvat laajasti määriteltyinä;

10. kehottaa komissiota kääntymään aktiivisesti yksityissektorin puoleen tuen ja aloitteiden 
saamiseksi sekä muunlaisten yhteistyömuotojen kehittämiseksi nuorisotyöttömyyden 
torjumiseksi, ja kannustaa kumppanuuksiin sekä yritysten kanssa että julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä; panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen perustaa 
eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä ja odottaa, että komission laatii asianomaisia 
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sidosryhmiä kuultuaan avoimet eurooppalaiset harjoittelun laatupuitteet;

11. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään oikeudellisesti sitovat harjoittelun, työharjoittelun ja 
oppisopimuskoulutuksen laatupuitteet, joihin sisältyy riittävä palkka ja hankitun tiedon 
tunnustaminen työkokemukseksi, ja lisäämään neuvonta- ja ohjauspalveluja varhaisessa 
esiopetusvaiheessa, jotta voidaan parantaa nuorten valmiuksia tehdä tietoisia päätöksiä 
uranäkymistään ja parantaa nuorten pääsyä työmarkkinoille;

12. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan yritysmaailman ja koulutusalan yhteistyötä ja 
lujittamaan niiden välisiä kumppanuuksia kaikilla tasoilla, jotta opetussuunnitelmat 
voitaisiin sitoa entistä tiiviimmin työmarkkinoiden tarpeisiin esimerkiksi laajentamalla 
alakohtaisia taitoyhteenliittymiä ja osaamisyhteenliittymiä;

13. kehottaa jäsenvaltioita poistamaan esteet oppisopimuskoulutuksen, harjoittelupaikkojen ja 
työharjoittelupaikkojen tieltä, jotta voidaan sovittaa entistä paremmin yhteen 
työharjoittelumahdollisuuksien välistä tarjontaa ja kysyntää nuorten hyväksi ja parantaa 
siten liikkuvuutta ja työllistettävyyttä etenkin raja-alueilla;

14. korostaa ammatillisen koulutuksen laadun parantamisen merkitystä sille, että voidaan 
saavuttaa tasapaino koulutuksen ja työmarkkinoiden kysynnän välillä; katsoo, että 
ammatillisen koulutuksen edistämisen ei pitäisi tapahtua korkeakoulutuksen 
kustannuksella; korostaa, että on parannettava ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen 
välistä vuorovaikutusta sekä mahdollisuuksia siirtyä ammatillisesta koulutuksesta korkea-
asteen koulutukseen; korostaa, että tarvitaan nykyistä joustavampia opetusohjelmia, jotta 
voidaan helpottaa nuorten pääsyä työmarkkinoille ja sopeutua paremmin työmarkkinoiden 
tuleviin muutoksiin;

15. tähdentää, että on tärkeää parantaa korkeakoulutuksen ja ammattikoulutuksen 
laatustandardeja ja pääsymahdollisuuksia; korostaa kieltenopiskelun merkitystä kouluissa 
ja ammattikouluissa, sillä se on edellytys nuorten taitojen edelleenkehittämiselle, 
liikkuvuudelle ja paremmalle itsensä toteuttamiselle työmarkkinoilla; kehottaa 
jäsenvaltioita edistämään vieraiden kielten opiskelun sisällyttämistä
koulutusjärjestelmiinsä;

16. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella saadun 
koulutuksen tunnustamista, sillä tämä valmistaa nuoria työmarkkinoille kehittämällä 
työnantajien edellyttämiä ratkaisevan tärkeitä ihmissuhdetaitoja ja on näin keskeisen 
tärkeässä tehtävässä; korostaa hyvien käytäntöjen nopean leviämisen merkitystä tyttöjen ja 
naisten pääsemiseksi koulutuksiin, joita perinteisesti pidetään ”miehisempinä”, mikä 
koskee erityisesti uutta tieto- ja viestintätekniikan alaa;

17. korostaa, että nuorten on tärkeää oppia yleisiä taitoja, kuten tieto- ja viestintätekniikkaan 
liittyviä taitoja, johtajuustaitoja, kriittistä ajattelua, kielitaitoja ja yrittäjyystaitoja myös 
ulkomaanopintojaksojen kautta, jotta voidaan parantaa nuorten mahdollisuuksia 
työmarkkinoilla ja heidän valmiuksiaan sopeutua työmarkkinoiden tuleviin muutoksiin; 
kehottaa jäsenvaltioita antamaan tällaisille taidoille suuremman merkityksen 
opetusohjelmissaan;
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18. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten keskuudessa 
parantamalla yrittäjyyskoulutusta; painottaa, että erityistä huomiota on kiinnitettävä 
riskien välttämiseen nuorten keskuudessa menestyksekkään yrittäjyyden edellytyksenä; 
kehottaa myös helpottamaan verotuksellisesti nuorten perustamia ja johtamia yrityksiä, 
jotta voidaan edistää yrityskulttuuria ja mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan käytännössä tutkintojen selkeyttä ja 
niiden tunnustamisen yhdenmukaistamista unionin sisällä käyttämällä etenkin 
ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaista siirtojärjestelmää, 
Europass-todistuksia sekä eurooppalaista tutkintojen viitekehystä, panemaan kaikilta osin 
täytäntöön epävirallisen ja arkioppimisen validointia koskevan neuvoston suosituksen ja 
erityisesti varmistamaan epävirallisen ja epämuodollisen oppimisen tunnustamisen yli 
valtioiden rajojen; painottaa näiden aloitteiden nopean täytäntöönpanon ja aloitteiden 
täytäntöönpanoa koskevan raportoinnin merkitystä;

20. suhtautuu myönteisesti nuorisotakuujärjestelmään ja kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan 
nuorisotakuujärjestelmän tehokkaaseen ja nopeaan täytäntöönpanoon myös siten, että 
luodaan kumppanuksia julkisten työvoimapalvelujen ja koulutuslaitosten välillä, jotta 
nuoria voidaan tukea paremmin heti, kun he ovat saaneet opintonsa päätökseen; korostaa 
tarvetta laajentaa nuorisotakuu koskemaan kaikkia nuoria aina 30 ikävuoteen asti;

21. korostaa, että nuorisotakuujärjestelmään on myönnettävä riittävä rahoitus Euroopan 
sosiaalirahastosta ja muista EU:n rakennerahastoista, ja muistuttaa, että nuorille 
tarkoitettujen työpaikkojen luominen on yksi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
sosiaalirahaston (ESR) tukeman koheesiopolitiikan keskeisistä tavoitteista; korostaa 
kuitenkin, että nämä toimet eivät saisi heikentää rakenteellisia toimia ja uudistuksia, joita 
tarvitaan koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden sovittamiseksi tulevaisuuden 
haasteisiin eräissä jäsenvaltioissa;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan nuorisotakuujärjestelmään selkeitä 
tavoitteita ja indikaattoreita, jotta kyseisen aloitteen vaikutuksia voidaan mitata ja arvioida 
tehokkaasti;

23. korostaa liikkuvuusohjelmien merkitystä opiskelijoille ja kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
suunnitelmaa lisätä näiden ohjelmien määrärahoja uudessa vuosien 2014–2020 
monivuotisessa rahoituskehyksessä; korostaa ehdotettua EU:n laajuista 
lainantakausjärjestelmää kokoaikaisesti opiskelevia maisteriohjelmaa suorittavien 
opiskelijoiden hyväksi ja sen merkitystä EU:ssa ja kolmansissa maissa, jotta voidaan 
edistää entisestään nuorten liikkuvuutta ja moniulotteista yliopistojen luokittelua;

24. kehottaa Euroopan komissiota sisällyttämään ohjelmiinsa erityisiä nuorisotyöttömyyden 
torjuntaan tähtääviä toimenpiteitä, kun otetaan huomioon Eurooppa 2020 -strategiaan 
sisältyvän lippulaivahankkeen ”Nuoret liikkeellä” mukainen kokonaisvaltainen ja 
yhdennetty näkemys;

25. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan nuorille paremman pääsyn avoimiin työ- ja 
opiskelupaikkoihin ja sisällyttämään yliopistojen opetussuunnitelmiin työnhakua 
koskevan peruskoulutuksen; 
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26. muistuttaa, että Euroopan unionin koulutusjärjestelmien olisi edistettävä tasapuolisuuden 
ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatetta; vaatii, että edistetään kaikkia tarvittavia 
taitoja elinikäisen oppimisen ohjelmiin pääsyn helpottamiseksi, sillä elinikäinen 
oppiminen on keskeinen edellytys osaamisyhteiskunnassa.
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