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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmaa myönteisenä osana 
Eurooppa 2020 -strategiaa, sillä Eurooppa tarvitsee erityistavoitteita ja konkreettisia 
toimenpiteitä edetäkseen kohti työpaikkojen luomista sekä kestävän ja osallistavan kasvun 
edistämistä koskevia yhteisiä tavoitteita, jotka voidaan saavuttaa ainoastaan 
jäsenvaltioiden koordinoiduin toimin;

2. pitää myönteisenä, että komissio tunnustaa tarpeen edistää yrittäjyyttä ja itsenäistä 
ammatinharjoittamista; katsoo, että on äärimmäisen tärkeää luoda sopiva ympäristö 
yritysten perustamista ja niiden toiminnan jatkamista varten ja tarjota tämänsuuntaisia 
kannustimia, mutta se ei vielä riitä EU:n talouden kehittämiseen; korostaa siksi, että sekä 
keskiasteen koulutukseen että korkeakoulutukseen tarvitaan asianmukaista yrittäjätaitojen 
valmennusta, jotta EU ei jää jälkeen muista toimijoista; korostaa, että Euroopan 
teknologiainstituutilla on tärkeä tehtävä edistää yritysten perustamista ja kehittämistä 
innovaatiovetoisen tutkimuksen avulla ja painottamalla voimakkaasti yrittäjyyttä;

3. pitää myönteisenä sitä, että komission ensimmäisenä painopistealueena on joustoturvan 
vauhdittaminen vahvistamalla sen neljää osatekijää: joustavia ja luotettavia 
sopimusjärjestelyjä, aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, elinikäistä oppimista ja moderneja 
sosiaaliturvajärjestelmiä;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja tarpeen vaatiessa alueita perustamaan työllisyyden 
seurantakeskuksen, joka keskittyy tuleviin tarpeisiin niiden ennakoimiseksi, sekä 
järjestämään koulutusta, jolla optimoidaan erityisesti nuorten mahdollisuudet päästä 
työmarkkinoille;

5. toistaa, että unionin viisi yleistavoitetta ovat työllisyyden edistäminen, innovoinnin, 
tutkimuksen ja kehityksen edellytysten parantaminen, ilmastonmuutosta ja energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttaminen, koulutustason parantaminen ja sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen;

6. korostaa, että työllisyyspolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja että työmarkkinat 
eroavat rakenteellisesti toisistaan;

7. korostaa, että yrittäjähenkisen ajattelutavan edistämiseen opiskelijoiden ja tutkijoiden 
keskuudessa pitäisi keskittyä enemmän tarjoamalla uusille yrityksille ja nopeasti 
kasvaville yrityksille uusia rahoitusvälineitä ja tukemalla menestyneiden teknologioiden 
saattamista EU:n markkinoille;

8. pyytää EU:n työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun keskittyviä komiteoita parantamaan 
olemassa olevan koulutuksen sekä nykyisen ja tulevan kysynnän välistä vastaavuutta 
sellaisen etenemissuunnitelman avulla, jossa määritetään selviä tavoitteita sekä edistyksen 
seurannan mahdollistavia indikaattoreita;
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9. kiinnittää huomiota Euroopan komission toteamukseen, jonka mukaan uudet tekniikat ja 
työn organisoinnissa tapahtuvat muutokset näyttävät johtavan työpaikkojen 
voimakkaaseen lisääntymiseen työasteikon molemmissa päissä;

10. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot ovat kriisin aikana pienentäneet koulutukseen 
myönnettäviä varoja, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita investoimaan enemmän 
koulutusjärjestelmiin;

11. korostaa, että ei ole onnistuttu vähentämään sellaisten henkilöiden määrää, jotka elävät 
köyhyysrajan alapuolella huolimatta siitä, että heillä on työpaikka; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään hyväpalkkaisia ja korkealaatuisia työpaikkoja, joissa on 
turvalliset ja terveelliset työolosuhteet; 

12. korostaa kattavaa elinikäistä oppimista koskevia tärkeitä ehdotuksia sekä tieto- ja 
viestintätekniikkataitojen ja digitaalisen lukutaidon sisällyttämistä elinikäistä oppimista ja 
koulutusta koskeviin keskeisiin toimintalinjoihin, jotta voidaan korjata vakava pula 
pätevästä henkilöstöstä, kuten tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisista ja tutkijoista, 
sillä se on vaarassa horjuttaa EU:n talouden kilpailukykyä tulevaisuudessa;

13. korostaa tarvetta ottaa työnantajia mukaan oppilaitosten johtoon sekä kurssien, 
opetusmenetelmien, oppisopimusten, arviointitapojen ja tutkintojen kehittämiseen; 
korostaa, miten tärkeää on tarjota kannustimia työnantajille, jotka tarjoavat henkilöille, 
joilla on heikko ammattitaito tai ei minkäänlaista ammattitaitoa, koulutusta ja siten 
mahdollisuuden hankkia käytännön kokemusta suoraan työpaikalla;

14. huomauttaa, kuten komissiokin on todennut, että ympäristöalan osaamiseen on tehtävä 
merkittäviä investointeja, jotta EU saavuttaa vuodelle 2020 asettamansa tavoitteen vihreän 
talouden työntekijöistä ja jotta sen talousjärjestelmä voi toimia kestävämmin ja pysyä 
siten kilpailukykyisenä tulevaisuudessa;

15. painottaa, että tarvitaan innovointiin tähtäävää koulutusta; korostaa, että tulevaisuuden 
tarpeisiin vastaamiseksi pitäisi edistää ei-kaavamaista ja abstraktia ajattelua sekä 
tarvittavaa teknistä koulutusta;

16. korostaa tarvetta panostaa siihen, että kaikki lapset oppivat varhain tietotekniikan 
perusvalmiudet, että tietotekniikka on siksi integroitava peruskouluopetukseen ja että 
kaikkien eurooppalaisten tulee voida päästä internetiin helposti ja kohtuulliseen hintaan;

17. kehottaa komissiota tukemaan osaamiskumppanuuksia, joiden puitteissa voidaan kehittää 
uusia koulutusohjelmia, joilla paikataan innovaatiotaidoissa olevia aukkoja ja vastataan
työmarkkinoiden tarpeisiin;

18. toteaa, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on 
vastattava joustavammin teollisuuden työvoimatarpeisiin;

19. katsoo, että aktiivisen elämän pidentämisen strategiaan liittyen tehdään liian vähän, jotta 
ikääntyneet saisivat digitaaliset taidot, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
näiden opettamiseen tarkoitettuja laajoja ohjelmia;
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20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään ammatillisen koulutuksen tarjontaa eri 
puolilla EU:ta, jotta työmarkkinoille saadaan tarvittavaa uutta osaamista;

21. huomauttaa, että työntekijöiden liikkuvuus EU-maissa on vielä vähäistä, ja pyytää 
komissiota harkitsemaan sellaisen Euroopan laajuisen palvelun käyttöönottoa, jonka 
avulla koulutettua työvoimaa voidaan ohjata avoimiin työpaikkoihin eri puolilla 
Eurooppaa, ja tukemaan näin työmarkkinoita, joista saadaan eurooppalaista lisäarvoa; 
vaatii tässä yhteydessä, että jäsenvaltiot poistavat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevat esteet, ja kehottaa toteuttamaan komission ehdottamat sisämarkkinahankkeet 
täysimääräisesti vuoteen 2012 mennessä; korostaa sellaisen laajan strategian merkitystä, 
jossa yhdistyvät työpaikkojen luominen, EU:n työmarkkinoiden uusiin ja kehittyviin 
tarpeisiin vastaaminen, EU:n sisäisten työvoimarajoitusten poistaminen sekä EU:n 
sisämarkkinoilla jäljellä olevien esteiden poistaminen;

22. kannattaa komission ehdotusta eurooppalaisten työllisyyttä ja ammattitaitoa käsittelevien 
alakohtaisten neuvostojen perustamisesta, jotta jäsenvaltioista ja alueilta voidaan kerätä 
saatavilla olevia tietoja ja jotta näin voidaan auttaa koordinoimaan kaikkien osapuolten 
toimia;

23. korostaa, että osaaminen on saatettava vastaamaan entistä paremmin työmarkkinoiden 
tarpeita; pitää myönteisenä asiaa koskevaa komission aloitetta;

24. ottaen huomioon, että vuonna 2015 tieto- ja viestintätekniikka-ammattilaisten vajeen 
arvioidaan olevan 384 000–700 000 työpaikkaa, terveydenhoitoalalla arvioidaan olevan 
noin 1 miljoonan ammattilaisen vaje ja lisäksi 1 miljoonan tutkijan vaje; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin osaavien työntekijöiden riittävän määrän 
takaamiseksi näillä aloilla;

25. korostaa pk-yritysten merkitystä ja panosta työpaikkojen luomisessa ja suhtautuu 
myönteisesti byrokratian vähentämiseen sekä muihin toimiin, joilla pyritään helpottamaan 
uusien yritysten perustamista; korostaa, että Euroopan investointipankki voisi olla tässä 
keskeisessä asemassa, etenkin edistämällä sellaisia ohjelmia kuin JASMINE ja JEREMIE, 
joilla voidaan kestävästi tukea pk-yrityksiä; korostaa, että pk-yrityksiä on autettava paitsi 
löytämään henkilöitä, joilla on oikeanlaista osaamista, myös kehittämään heidän 
osaamistaan; toteaa, että pk-yritykset tarvitsevat osana resurssitehokkaan Euroopan
etenemissuunnitelmaa tukea osaamisensa kehittämiseen kestävän kehityksen mukaisesti 
sekä tutkimusta ja innovointia varten;

26. katsoo, että pk-yrityksillä voi olla ja on hyvin tärkeä koulutustehtävä sekä voimakkaasti 
erikoistuneilla, innovatiivisilla aloilla että aloilla, jotka edellyttävät olennaisia 
kädentaitoja, joita tarvitaan monissa palveluissa; katsoo, että pk-yritysten on tehtävä siksi 
tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa; katsoo, että myös taloudellisen tuen tarjoamista 
pk-yritysten tarjoamaa harjoittelua ja käytännön koulutusta varten pitäisi harkita;

27. korostaa, että vapaa ja älykkäästi säännelty internet on tärkeä uusyrityksille ja 
työpaikkojen luomiselle; katsoo, että internetin käyttäjien luottamuksella järjestelmään ja 
sen asianmukaiseen toimintaan on ratkaiseva merkitys uusille internetpohjaisille 
liiketoimintamalleille;
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28. huomauttaa, että Euroopan unionissa ei ole tarpeeksi tutkimus- ja kehityspainotteisia 
innovatiivisia yrityksiä ja että innovaatiotaitojen ja digitaalisen lukutaidon puutteen vuoksi 
pk-yritykset eivät kykene soveltamaan innovatiivisia ja älykkäitä liiketoimintamalleja ja 
uusia teknologioita;

29. korostaa, että kunkin maan rakenteelliset näkökohdat vaikuttavat sen työmarkkinoiden 
nykyisiin suuntauksiin ja että siksi EU:n aloitteissa pitäisi ottaa huomioon kansalliset 
erityispiirteet;

30. kehottaa komissiota ottamaan työlainsäädännön suunnittelussa huomioon pienet ensin 
-periaatteen ja pk-yritysten tarpeet;

31. ottaa huomioon kasvaneen työttömien määrän ja kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
työvoimapalveluissa toimivan henkilökunnan määrää, jotta selvittäisiin työnhakijoiden 
määrän kasvusta; katsoo että julkisilla työvoimapalveluilla voi olla elämän aikana laaja 
rooli palveluiden toimittajina, kun ne tarjoavat taitojen arviointia, profiilin luontia, 
koulutusta, henkilökohtaista ammatinvalintaa ja asiakasneuvontaa (työntekijät ja 
työnantajat) koskevia palveluita; 

32. pyytää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 152 artiklan nojalla 
Euroopan komissiota edistämään työmarkkinaosapuolten asemaa varsinkin 
toimialakohtaisesti Euroopan unionissa kunnioittaen samalla niiden itsenäisyyttä;

33. huomauttaa, että uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmaa olisi tarkasteltava EU:n 
tutkimuksen puiteohjelman yhteydessä ja että niiden yhteisvaikutus voi luoda kasvua ja 
työpaikkoja;

34. kannattaa SEUT-sopimuksen 155 artiklan mukaisesti työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua ja kannustaa niitä solmimaan sopimussuhteita ja tekemään sopimuksia; 
kehottaa työmarkkinaosapuolia käyttämään varsinkin toimialakohtaisesti SEUT:n 
155 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä SEUT:n 153 artiklassa tarkoitetuilla aloilla 
EU:ssa tehtyjen sopimusten täytäntöön panemiseksi;

35. korostaa sellaisten alueellisen ja paikallisen tason kumppanuuksien tärkeyttä, jotka 
saattavat yhteen julkiset palvelut, koulutuksen tarjoajat ja työnantajat työttömyyden 
vähentämiseksi alueellisesti ja paikallisesti.
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