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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että kaikkien aloitteiden tavoitteena on oltava nuorten kouluttaminen 
tulevaisuuden Eurooppaa varten, mikä tarkoittaa, että kaikille nuorille on tarjottava 
nykyaikaisen ja kestävän yhteiskunnan teknologisia tarpeita vastaava perus-, ammatti- ja 
korkeakoulutus;

2. ottaa huomioon, että ILO:n mukaan nuorisotyöttömyyden syynä ei ole palkkojen ja 
niiden sivukustannusten taso, henkilöstön osallistumisoikeudet tai sosiaaliturvan taso, ja 
tähdentää, että nuorisotyöttömyys on poistettava ja että kaikkiin työsopimuksiin on 
sisällytettävä ensimmäisestä päivästä alkaen sosiaaliset oikeudet ilman rajoituksia, eikä 
hyväksy ehdotusta tästä periaatteesta poikkeamisesta;

3. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen suuntaviivojen täytäntöönpanossa 
tarvitaan konkreettisia ja tarkistettavissa olevia tavoitteita nuorisotyöttömyyden 
alentamiseksi; katsoo, että komission olisi valvottava aloitteessa ehdotettuja kohderyhmiä 
ja indikaattoreita ja mitattava selkeiden indikaattoreiden avulla toteutuksen aikana 
saavutettavaa edistystä;

4. katsoo, että kaikkien nuorten vapaaehtoista liikkuvuutta yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen aikana sekä työllistymisen vuoksi on tuettava riippumatta nuorten 
taloudellisesta tilanteesta, mutta katsoo, että jokaisen on voitava itse päättää yksilöllisesti 
liikkuvuutensa määrästä;

5. korostaa, että siirtymistä peruskoulusta, ammatillisesta koulutuksesta ja korkeakoulusta 
ansiotyöhön on valmisteltava paremmin ja sen on tapahduttava välittömästi, ja pitää 
eurooppalainen nuorisotakuu -aloitetta myönteisenä; katsoo, että työmarkkinaosapuolet ja 
nuorisojärjestöt on otettava mukaan nuorisotyöttömyyden alentamista koskevan kestävän 
strategian laatimiseen ja että ammattipätevyydet on tunnustettava virallisesti;

6. katsoo, että nuorten perheitä ja lähipiiriä ja koulua on tuettava nuorten ammatinvalinnan 
ja sopivan ammatin löytämisen yhteydessä;

7. katsoo, että ammatinvalinnan sukupuolisidonnaisuutta on vähennettävä, että on 
ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan antaa kattava kuva ammatillisista mahdollisuuksista, ja 
että erityisesti tyttöjä on jo varhain kannustettava ja tuettava kiinnostumaan matemaattis-
teknisistä ammateista;

8. painottaa, että aktiivinen työmarkkinapolitiikka, johon kuuluu julkisesti tuettavia 
työllistämisohjelmia nuorille, sekä uusien, kestävien ja hyvien työpaikkojen luominen 
ovat nuorisotyöttömyyden poistamisen välttämättömiä edellytyksiä ja että käytettävissä 
olevia rahastoja, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastoa, on käytettävä kohdennetummin 
tähän tarkoitukseen;
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9. korostaa, että nuoria, joilla on muita heikommat lähtökohdat, on autettava integroitumaan 
työmarkkinoille yksilöllisten tukitoimien avulla ja että julkisesti tuetut koulutuspaikat 
ovat tehokas väline heikossa asemassa olevien nuorten integroimiseksi;

10. korostaa, että harjoittelu on kaikissa ammatinvalinnan vaiheissa sopiva keino ammatin 
löytämiseksi mutta se ei saa korvata tavanomaisia työpaikkoja ja että harjoittelun 
yhteydessä on tarjottava riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva ja sitä varten on luotava 
eurooppalaiset laatupuitteet;

11. tähdentää, että ammatissa toimivilla nuorilla on oltava mahdollisuus jatkokoulutukseen ja 
että elinikäistä oppimista on tuettava ammatissa aloittamisesta lähtien.


