
AD\859055FI.doc PE456.624v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2010/2234(INI)

1.3.2011

LAUSUNTO
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ammatillista koulutusta koskevasta eurooppalaisesta yhteistyöstä Eurooppa 
2020 -strategian tueksi
(2010/2234(INI))

Valmistelija: Olga Sehnalová



PE456.624v02-00 2/5 AD\859055FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\859055FI.doc 3/5 PE456.624v02-00

FI

EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että korkeasti koulutettu ja pätevä työvoima on yksi innovoinnin liikkeelle 
panevista voimista ja huomattava kilpailuetu Euroopan unionille; korostaa, että laadukas 
ammatillinen koulutus on perustavanlaatuinen tekijä pyrittäessä kestävään kehitykseen ja 
luomaan toimivat sisämarkkinat ja että sitä on jatkuvasti mukautettava eurooppalaisten 
työmarkkinoiden kehitykseen ja tarpeisiin kaikkien osapuolten välisen laaja-alaisen 
vuoropuhelun avulla;

2. katsoo, että ammatillisella koulutuksella olisi luotava edellytykset työvoiman 
liikkuvuudelle sekä ensimmäisten opintojen että elinikäisen oppimisen yhteydessä;

3. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian "uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmaa" 
koskevan lippulaivahankkeen toteuttamiseksi kokonaisuudessaan EU:n toimielinten on 
käynnistettävä kaikkien jäsenvaltioiden tukema käytännönläheinen, kattava ja 
monialainen aloite, jossa keskitytään yhdistämään ammatillinen koulutus, 
ammattipätevyys, elinikäinen oppiminen ja oppisopimuskoulutus työmarkkinoihin, jotta 
varmistetaan, että jokainen jäsenvaltio todellakin ottaa vastuuta vuoteen 2020 ulottuvien 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) yhteydessä 
asetetuista tavoitteista;

4. tähdentää, että EU:n jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien olisi oltava paremmin 
yhteensopivia ja niillä olisi pyrittävä yhteisvaikutukseen ja että niissä on korostettava 
kielten opetusta ja innovaatiounionin tavoitteisiin mukautettuja opetussuunnitelmia; 
korostaa tarvetta poistaa kaikki lailliset ja hallinnolliset esteet sellaisten eurooppalaisten 
puitteiden kehittämiseltä, joilla varmistetaan laajat mahdollisuudet suorittaa 
korkealaatuisia harjoittelujaksoja kaikkialla Euroopan unionissa;

5. korostaa, että antamalla nuorille mahdollisuus viettää koulutus- tai harjoittelujakso 
ulkomailla tuetaan heitä huomattavasti hankkimaan uusia taitoja, myös kielitaitoa, ja siten 
lisätään heidän mahdollisuuksiaan integroitua työmarkkinoille; pitää näin ollen 
myönteisenä komission aikomusta kehittää "Nuoret liikkeellä -kortti", joka auttaa nuoria 
muuttamaan toiseen jäsenvaltioon opintoja varten, sekä ottaa käyttöön liikkuvuutta 
tukevat eurooppalaiset opintolainat, jotta useammat nuoret eurooppalaiset, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevat, saavat mahdollisuuden opiskeluun tai harjoittelu- tai 
työpaikkaan ulkomailla;

6. kehottaa komissiota tarkastelemaan vuorovaikutusta ja luomaan tiiviimpää 
yhteisvaikutusta ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY, 
korkeakouluopetukseen liittyvän Bolognan prosessin ja ammatilliseen koulutukseen 
liittyvän Kööpenhaminan prosessin välillä ja hyödyntämään paremmin eurooppalaista 
tutkintokehystä, ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaista 
siirtojärjestelmää (EVCET) ja Europassia; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi säilytettävä 
toimivalta koulutusjärjestelmiensä organisoinnin suhteen niille tyypillisten 
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yhteiskunnallisten ja kulttuuristen olosuhteiden pohjalta;

7. katsoo, että on erittäin tärkeää helpottaa työntekijöiden liikkuvuutta sisämarkkinoiden 
piirissä; panee tyytyväisenä merkille komission aloitteen nykyisen ammattipätevyyksien 
tunnustamisjärjestelmän tarkistamisesta ja tukee sitä kaikin puolin; katsoo, että kun 
komissio tarkistaa ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa direktiiviä, kyseistä 
direktiiviä olisi nykymuodossaan arvioitava kokonaisuudessaan mielekkäästi; katsoo, että 
komission on jatkossakin pidettävä ensisijaisena painopistealueena ammattipätevyyksien 
vastavuoroinen tunnustaminen jäsenvaltioissa;

8. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja parlamenttia tukemaan ja laajentamaan 
eurooppalaisia opiskelijoiden liikkuvuutta koskevia ohjelmia, erityisesti Leonardo da 
Vinci -ohjelmaa, jotta lisätään opiskelijoiden liikkuvuutta sisämarkkinoiden piirissä;

9. katsoo, että ammatilliselle koulutukselle on myös olemassa sisämarkkinat, ja vaatii 
jäsenvaltioita perustamaan enemmän neuvontapisteitä jatkokoulutustarjonnasta ja 
ammatillisesta liikkuvuudesta sekä omassa maassa että muissa jäsenvaltioissa;

10. korostaa, että kolmansien maiden kansalaisilla on hankaluuksia integroitua yhteiskuntaan, 
kun heidän tutkintojaan ei tunnusteta; kehottaa komissiota arvioimaan, miten tutkintojen 
tunnustamista koskeva eurooppalainen kehys on vaikuttanut kolmansien maiden 
kansalaisten tutkintojen tunnustamiseen;

11. kehottaa tukemaan rajat ylittäviä yhteyksiä ja viestintäfoorumeita koulutuslaitosten ja 
työnantajien välillä, jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan sisämarkkinoiden perustana olevan EU:n
lainsäädännön saattamista kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, sen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista tukemalla koulutusohjelmia, joilla pyritään 
varmistamaan, että yritysmaailma, viranomaiset ja kuluttajat ymmärtävät riittävästi 
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja siitä johtuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan;

13. kehottaa kaikkia työmarkkinaosapuolia, mukaan lukien eri ammattialat, yritykset, 
ammattiliitot, ministeriöt ja julkiset työvoimapalvelut, käynnistämään järjestelmällisen 
vuoropuhelun siitä, kuinka voidaan paremmin taata nuorten ammatillinen integraatio, 
edistää elinikäistä oppimista ja virallista/epävirallista koulutusta.
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