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EHDOTUKSET

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

1. kehottaa parantamaan jatkuvasti EU:n ja jäsenvaltioiden koulutus- ja 
osaamispolitiikkoja sellaisen laadukkaan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen 
varmistamiseksi, joka on kaikkien saatavilla ja jolla puututaan erityisesti kasvavaan 
osaamisvajeeseen, myös digiosaamisen ja digitaalisessa tulevaisuudessa tarvittavan 
osaamisen alalla, sekä tarpeeseen ymmärtää digitaalisen talouden ja yhteiskunnan 
realiteetteja ja vaikuttaa niihin, ja jolla valmistaudutaan tekoälyn tuleviin vaikutuksiin 
työmarkkinoihin ja julkiseen elämään; korostaa, että näillä politiikoilla olisi edistettävä 
niin henkilökohtaista kuin yhteiskunnallistakin kehitystä sekä uusia tulevaisuuden 
työmahdollisuuksia ja että niissä olisi samalla otettava huomioon vähähiilistä ja 
kestävää taloutta koskevaan energiakäänteeseen liittyvät ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet; kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan maakohtaisten 
suositusten täytäntöönpanoa;

2. painottaa, että heikompi sosioekonominen asema ennakoi usein heikkoja 
koulutustuloksia ja päinvastoin; vakuuttaa, että asianmukaisesti rahoitetun, laadukkaan 
ja osallistavan koulutus- ja elinikäisen oppimisen järjestelmän avulla tämä noidankehä 
voidaan murtaa ja edistää sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia; 
kannattaa suunnitelmia toteuttaa eurooppalainen koulutusalue lähitulevaisuudessa ja 
keskittyä siinä erityisesti tutkintojen vastavuoroiseen tunnustamiseen, jotta kaikilla olisi 
mahdollisuus laadukkaaseen ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävään koulutukseen; 
kehottaa komissiota avustamaan jäsenvaltioita niiden koulutusjärjestelmien 
uudistamisessa ja nykyaikaistamisessa, digitaalinen oppiminen ja laadukas opetus 
mukaan luettuina, ja edistämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa Erasmus+-ohjelman 
yhteydessä;

3. toteaa, että laadukkaalla, helposti saatavilla olevalla ja osallistavalla 
varhaiskasvatuksella on myönteinen vaikutus kaikkiin lapsiin ja etenkin 
sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleviin lapsiin ja lapsiin, joilla on 
erityistarpeita, ja että se voi siten olla osatekijä sosiaalisen eriarvoisuuden 
vähentämisessä ja yhteiskuntaan integroitumisen edistämisessä; korostaa, että 
varhaiskasvatus on avainasemassa lyhyellä aikavälillä lasten kehityksessä, oppimisessa 
ja hyvinvoinnissa ja että se tarjoaa pitkällä aikavälillä perustan elämänpolkujen, 
sosiaalisen osallisuuden ja työllistettävyyden parantamiselle; kannattaa siksi 
pyrkimyksiä ottaa käyttöön eurooppalainen lapsitakuu ottaen huomioon 
toteutettavuustutkimuksen tulokset ja noudattaen toissijaisuusperiaatetta;

4. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään investointeja koulutukseen, sillä inhimilliseen 
pääomaan tehtävät rakenteelliset investoinnit, joissa keskitytään erityisesti nuoriin ja 
ihmisiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ovat avainasemassa 
tietointensiivisen, kestävän, laadukkaan ja osallistavan kasvun edistämisessä tilanteessa, 
jossa osaamisvaje kasvaa erityisesti STE(A)M-aloilla (luonnontieteet, teknologia, 
insinööritieteet (taideala) ja matematiikka) ja kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa 
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muuttuvassa työelämässä, erityisesti nykyisellä digitalisaation aikakaudella; korostaa, 
että on tärkeää tarjota varhaisesta iästä alkaen ympäristö- ja yrittäjyyskoulutusta nuorten 
kannustamiseksi perustamaan yrityksiä, ja katsoo, että on tehtävä enemmän tyttöjen 
houkuttelemiseksi STE(A)M-aloille; katsoo, että digitaalisen lukutaidon ja 
medialukutaidon olisi oltava olennainen osa koulutuspolitiikkaa ja että niiden piiriin 
olisi otettava muun muassa kyberturvallisuus, kyberhygienia, kybervastuu ja tietosuoja;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia laadukkaan 
oppisopimuskoulutuksen edistämiseksi EU:ssa ja tutkimaan, miten voitaisiin säätää 
oppisopimuskoulutusta koskevasta EU:n perussäännöstä;

6. katsoo, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla on keskeinen rooli 
oppimateriaalin ja tiedon saatavuuden parantamisessa ja nuorten aktiivisen osallisuuden 
edistämisessä erityisesti maaseudulla ja syrjäisillä alueilla tai väestökadon koettelemilla 
alueilla asuvien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa; toteaa tässä 
yhteydessä, että innovatiivisilla opetus- ja oppimistekniikoilla sekä niihin liittyvällä 
digitaalisten tietolähteiden saatavuudella voi olla suuri merkitys;

7. huomauttaa, että vuonna 2018 EU:ssa 16,5 prosenttia 20–34-vuotiaista eli joka kuudes 
nuori oli työelämän ja koulutuksen ulkopuolella ja että koulunkäynnin keskeyttäneiden 
osuus oli 10,6 prosenttia; toteaa, että nämä luvut ovat samalla tasolla kuin vuoden 2008 
ensimmäisellä neljänneksellä ja matalimmalla tasolla sitten vuoden 2006 ensimmäisen 
neljänneksen, jolloin tietoja ryhdyttiin ensimmäisen kerran keräämään; kehottaa 
kuitenkin komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämiseksi ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 
nuorten ja erityisesti sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien nuorten osuuden 
pienentämiseksi, oppimistulosten parantamiseksi siten, että otetaan huomioon alueelliset 
ja väestörakenteeseen liittyvät erot, kattavien ennaltaehkäisystrategioiden panemiseksi 
täytäntöön sekä koulunkäynnin keskeyttäjien saamiseksi palaamaan koulutukseen; 

8. kehottaa jäsenvaltioita edistämään oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön 
tiivistämistä, jotta voidaan kehittää vähähiilistä paikallis- ja aluetaloutta ja puuttua 
nykyiseen ja tulevaan osaamisen kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon muun muassa 
edistämällä teknisiä, yrittäjyyteen liittyviä ja digitaalisia taitoja sekä ammatillista 
koulutusta ja harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviä koulutusohjelmia, ja kehottaa 
ottamaan käyttöön vaikuttavia ja kattavia menetelmiä taitojen, tutkintojen ja 
pätevyyksien sekä epävirallisen ja arkioppimisen vastavuoroista tunnustamista ja 
validointia varten; korostaa, että eurooppalaisista yliopistoista voisi tulla 
huippuosaamisen ja innovoinnin keskuksia, jos Eurooppa-yliopistot-aloite pannaan 
tehokkaasti täytäntöön; muistuttaa, että aloitteen tuloksekas täytäntöönpano edellyttää 
huomattavaa rahoitusta, ja palauttaa tässä yhteydessä mieliin vaatineensa 
kolminkertaistamaan Erasmus+-ohjelman määrärahat kaudella 2021–2027;

9. kehottaa kohentamaan koulutusjärjestelmien laatua, saatavuutta ja tehokkuutta, 
vahvistamaan kattavaa elinikäistä oppimista sekä parantamaan erityisesti henkilöiden, 
joilla on alhainen koulutustaso ja eritoten aikuisten ja nuorten aikuisten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten romanien, sekä 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, osaamista ja heidän mahdollisuuksiaan 
uudelleenkouluttautua; korostaa, että koulutusjärjestelmien avulla on edistettävä 
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terveellisiä elintapoja ja erityisesti liikuntaa, koska se edistää merkittävästi sosiaalista 
osallisuutta ja integraatiota, ja toistaa kannattavansa kansalaiskasvatusta kouluissa 
eurooppalaisen demokratian keskeisenä pilarina; korostaa, että aikuiskoulutuksella ja 
elinikäisellä oppimisella on myönteinen vaikutus yksilöön, talouteen ja yhteiskuntaan; 

10. katsoo, että tehokas hallinto ja riittävä rahoitus kaikissa koulutusympäristöissä, 
nykyaikaiset ja laadukkaat koulutusresurssit ja opetusmenetelmät, motivoituneet ja 
pätevät opettajat, joilla on houkutteleva palkka ja jotka nauttivat aiempaa korkeampaa 
yhteiskunnallista tunnustusta, sekä elinikäinen oppiminen ovat ratkaisevan tärkeitä 
tasapuolisuuden, monimuotoisuuden ja huippuosaamisen saavuttamiseksi 
koulutuksessa; korostaa tässä yhteydessä, että opetushenkilöstön osalta on pyrittävä 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen ja että opettajan ammattiin on houkuteltava 
enemmän motivoituneita hakijoita, joilla on vankka akateeminen tai ammatillinen tausta 
ja pedagoginen osaaminen; kehottaa ottamaan käyttöön opettajille ja kouluttajille 
tarkoitettuja pysyviä ja laadukkaita koulutus- ja tukijärjestelmiä; 

11. korostaa, että nykypäivän maailmassa, jossa kaikki ovat yhteydessä toisiinsa ja 
toisistaan riippuvaisia, hyvä vieraiden kielten taito on keskeinen tekijä, joka antaa 
yksilöille mahdollisuuden olla välittömämmässä ja mielekkäämmässä 
vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa ja joka samalla parantaa heidän 
valmiuksiaan kilpailla ja menestyä globaalissa yhteiskunnassa ja taloudessa; 
kehottaakin jäsenvaltioita panemaan täytäntöön joulukuussa 2017 annetuissa neuvoston 
päätelmissä vahvistetun tavoitteen, jonka mukaan kaikkien kansalaisten on aloitettava 
vieraiden kielten oppiminen varhaisessa iässä ja opittava vähintään kaksi vierasta kieltä. 
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