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EHDOTUKSET

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

1. huomauttaa, että investoiminen opiskeluun, koulutukseen ja osaamiseen liittyvien 
tarpeiden ennustamiseen on olennaista, jos halutaan saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite parantaa koulutustasoa pyrkimällä laskemaan koulunkäynnin keskeyttäneiden 
osuus 10 prosenttiin tai alle ja nostamalla korkea-asteen tai vastaavan tason koulutuksen 
suorittaneiden osuus vähintään 40 prosenttiin;

2. toteaa, että komission tiedonannossa ehdotetut toimet edellyttävät politiikan tehokasta 
koordinointia; kehottaa sen tähden jäsenvaltioita ja erityisesti niiden asianomaisia 
ministeriöitä osallistumaan tiiviimmin osaamiseen liittyvien tarpeiden tunnistamiseen 
varhaisessa vaiheessa; on vakaasti sitä mieltä, että opetus- ja koulutusohjelmia 
suunniteltaessa tehokas viestintä työmarkkinoiden ja koulutuksen järjestäjien kesken on 
olennaista ja että erityisjärjestelyjä tarvitaan sen toteutumiseksi;

3. tunnustaa, että "EU:n ammattitaidon panoraaman" kaltaisen verkkotyökalun kehittäminen 
voi auttaa tulevia työntekijöitä hankkimaan sopivan yhdistelmän taitoja, esimerkiksi 
tietotekniikka- ja kielitaitoa, mikä voi parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja 
sopeutumiskykyään; on vahvasti sitä mieltä, että aikaperspektiivin olisi oltava kymmenen 
vuotta;

4. muistuttaa, että yliopistoilla voi olla keskeinen asema jäsenvaltioiden aluetalouksissa ja 
että yliopistot ovat ainutlaatuisia paikkoja, joissa innovaatiot, koulutus ja tutkimus 
kohtaavat, mikä voi johtaa työpaikkojen syntymiseen; huomauttaa, että yliopistojen, 
alueiden, hallitusten ja yritysten välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää;

5. huomauttaa, että on tarpeen ylläpitää käsityöperinnettä ja siihen liittyviä taitoja ja että 
käsityöammatinharjoittajien tukemiseksi on luotava strategia, jotta käsityöalan kulttuuri-
identiteetti säilyisi;

6. pyytää komissiota tekemään tunnetummaksi Leonardo da Vinci -ohjelman, jonka kautta 
kansalaiset voivat saada uusia taitoja, uutta tietoa ja ammattitaitoa ja joka tekee 
ammatillisesta koulutuksesta houkuttelevampaa kaikille;

7. muistuttaa, että kyky viestiä eri kielillä on tärkeä kaikille EU:n kansalaisille, ja 
työnantajat pitävät sitä hyödyllisenä taitona arvioidessaan työnhakijoita; kannattaa sen 
vuoksi kielitaitovaatimusta ja tukee kieltenopetuksen kehittämistä;

8. tunnustaa, että korkeakoulujen on mahdollista valmentaa opiskelijoita työelämää varten: 
esimerkiksi pieni tai keskisuuri yritys, jolla ei ole tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksia, voi 
hyötyä yliopiston tutkimusresursseista ja asiantuntijuudesta, ja vastavuoroisesti tarjota 
opiskelijoille harjoittelu- ja työmahdollisuuksia; kehottaa sen vuoksi vahvistamaan 
korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyötä.


