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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että koulutus on investointi yhteiseen tulevaisuuteemme, sillä se vaikuttaa 
myönteisesti sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, joka on edellytys talouskasvulle, 
työpaikkojen luomiselle ja työllisyydelle; painottaa koulutuksen ja kulttuurin roolia 
kansalaisten henkilökohtaisessa kehityksessä ja kriittisessä ajattelussa, sosiaalisessa 
liikkuvuudessa, luovuuden ja innovoinnin edistämisessä sekä tietoisuuden lisäämisessä 
merkittävistä yhteisistä haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta, digitaalisesta 
muutoksesta ja paradigmoja muuttavista teknologioista; palauttaa mieliin, että 
tavoitteena on parantaa jatkuvasti EU:n ja jäsenvaltioiden koulutus- ja 
osaamispolitiikkoja, jotta voidaan tarjota osallistavaa, esteetöntä ja laadukasta 
koulutusta ja mahdollistaa kokonaisvaltainen elinikäinen oppiminen ja koulutus kaikille 
sekä erityisesti vähemmän koulutettujen tai vaikeammin työllistyvien henkilöiden ja 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten sekä pitkäaikaistyöttömien 
osaamisen kehittäminen ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksien tarjoaminen heille; 
katsoo, että on tarpeen valmistautua siihen, miten teknologian kehitys vaikuttaa 
tulevaisuudessa sekä työmarkkinoihin ja julkiseen elämään, esimerkiksi automaatioon, 
tekoälyyn ja robotiikkaan, että arkielämään sekä henkilökohtaiseen ja yhteiseen 
suhteeseemme tietämykseen, oppimiseen ja tietoon; muistuttaa tässä yhteydessä 
medialukutaidon hankkimisen merkityksestä, jotta voidaan torjua disinformaatiota ja 
rakentaa aktiivista digitaalista kansalaisuutta;

2. korostaa tarvetta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseksi; kehottaa 
hyväksymään lapsitakuun hyvissä ajoin ja kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
nuorisotakuun tarkasti täytäntöön sekä saavuttamaan laadukasta koulutusta koskevat 
kestävän kehityksen tavoitteet, jotta jokaisella on varaa laadukkaaseen ja osallistavaan 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen voidakseen osallistua täysipainoisesti 
yhteiskunnan toimintaan ja päästä työmarkkinoille; vaatii komissiota esittämään 
pikaisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa koskevan 
toimintasuunnitelman ja kehittämään edelleen sosiaali-indikaattoreiden tulostaulun 
indikaattoreita sekä niiden seurantaa;

3. painottaa, että jäsenvaltioiden on lisättävä taitojen, tutkintojen ja henkilökohtaisen 
osaamisen vastavuoroista tunnustamista ja siirrettävyyttä työvoiman sisämarkkinoilla ja 
myötävaikutettava näin eurooppalaisen koulutusalueen luomiseen, joka parantaa 
työvoiman liikkuvuutta ja vahvistaa EU:n talouden kansainvälistä kilpailukykyä;

4. katsoo, että covid-19-kriisin jälkeiseen elpymiseen myönnettävällä ennennäkemättömän 
suurella EU:n rahoitustuella olisi pyrittävä palauttamaan menetetyt työpaikat ja 
talouskasvu osallistavalla ja tasapuolisesti kaikkia hyödyttävällä tavalla ja puututtava 
rakenteellisiin sosioekonomisiin haittoihin, mukaan lukien koulunkäynnin varhainen 
keskeyttäminen ja heikko koulumenestys; muistuttaa, että jatkokoulutus liittyy tiiviisti 
pääsyyn sosiaalisen suojelun järjestelmiin, jotka vastaavat lasten ja perheiden 
perustarpeisiin, kuten laadukkaan ravinnon ja terveydenhoidon tarpeeseen; painottaa, 
että Euroopan vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ei saavuteta tehokkaasti ilman 
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asteittaista ja kokonaisvaltaista koulutusjärjestelmien muutosta, joka edellyttää 
merkittäviä investointeja ja erityisen huomion kiinnittämistä siihen, että ketään ei jätetä 
jälkeen; korostaa, että covid-19-kriisistä saatuja kokemuksia on hyödynnettävä 
ottamalla käyttöön joidenkin maiden hyviä käytäntöjä, kuten vertaisryhmäoppiminen ja 
digitaalisten välineiden käyttö koulutuksessa;

5. on huolissaan covid-19-pandemian vaikutuksista koulutukseen, sillä digitaalisessa 
koulutuksessa on huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä ja joissakin jäsenvaltioissa 
32 prosenttia oppilaista ei ole päässyt koulutuksen piiriin useaan kuukauteen syistä, 
jotka ovat moninaisia ja luonteeltaan niin rakenteellisia kuin aineellisiakin; on 
huolissaan siitä, että yliopisto-opiskelijoiden ja ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden on mahdotonta seurata normaalia opetussuunnitelmaa, mikä vaikeuttaa 
heidän työmarkkinoille pääsyään entisestään, ja toteaa, että Eurostatin mukaan 
26,3 prosenttia 16–29-vuotiaista nuorista oli jo vuonna 2018 köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa EU:ssa1; korostaa, että vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen EU:ssa olisi perustuttava yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen ja niiden 
yhteydessä olisi käsiteltävä muun muassa työllisyyttä, taitoja ja koulutusta sekä 
tarjottava tukea ja välitöntä apua perustarpeiden tyydyttämiseksi covid-19-pandemiasta 
eniten kärsineille, kuten nuoremmille sukupolville, naisille, vammaisille henkilöille, 
yksinhuoltajavanhemmille, ikäihmisille ja muille haavoittuville väestöryhmille; 
painottaa terveyskasvatuksen ja perusluonteisen lääketieteellisen ennaltaehkäisyn roolia 
kouluissa pandemioiden vaikutusten lieventämisessä sekä tulevien kansanterveysuhkien 
ehkäisyssä ja niihin varautumisessa;

6. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään bruttokansantuotteesta koulutukseen osoitettavia 
määrärahoja ja sisällyttämään kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin 
kunnianhimoisia investointeja kaikentasoiseen koulutukseen, mukaan lukien 
ammatillinen koulutus sekä täydennys- ja uudelleenkoulutus, sillä se on edellytys 
sellaiselle taloudelliselle elpymiselle, joka edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
torjuu eriarvoisuutta;

7. suhtautuu myönteisesti elpymis- ja palautumistukivälineen koulutus-, kulttuuri-, 
urheilu- ja media-alaan liittyviä erityistoimia koskevien osatekijöiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti jäsenvaltioiden 
edistymiskertomuksia, jotka koskevat kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanoa eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, jotta voidaan selvittää, missä 
määrin elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteet on saavutettu;

8. kehottaa komissiota sisällyttämään koulutuksen paremmin eurooppalaisen 
ohjausjaksoon ja laajentamaan ohjausjakson nykyistä painopistettä kattamaan sosiaaliset 
tavoitteet, digitaalisen koulutuksen ja tarjotun koulutuksen laadun, jotta voidaan 
arvioida koulutusjärjestelmien kehityksiä ja uudistuksia sekä tarkistaa säännöllisesti 
EU:n toimintasuunnitelmien, ohjelmien ja elpymistä koskevien tavoitteiden 
täytäntöönpanoa koko unionissa;

9. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia, joissa 
vähintään 25 prosenttia määrärahoista kohdistetaan sosiaalisiin investointeihin, sekä 
asettamaan etusijalle, erityisesti maakohtaisissa suosituksissa, kohdennetut investoinnit 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion
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digitaaliseen infrastruktuuriin ja oppilaitosten ja oppijoiden laitteisiin, jotta vammaisilla 
lapsilla, opiskelijoilla ja nuorilla sekä ihmisillä, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia, ja muita heikommassa asemassa olevista ryhmistä tulevilla ja 
syrjäisillä alueilla ja maaseutualueilla asuvilla sekä erityisopetusta tarvitsevilla olisi 
yhtäläiset mahdollisuudet etä- ja verkko-oppimiseen, sillä jokaisella lapsella ja nuorella 
olisi oltava mahdollisuus päästä koulutuksen piiriin;

10. toteaa, että covid-19-pandemia on koetellut raskaasti kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
mukaan lukien tapahtumat, esitykset, kulttuurimatkailu sekä aineettomaan 
kulttuuriperintöön liittyvä toiminta, ja tilanne uhkaa monia taiteilijoita ja luovan alan 
yrityksiä; pitää valitettavana, että kulttuuriin kohdistuvaa vaikutusta ei käsitelty 
17. syyskuuta 2020 annetussa komission tiedonannossa EU:n vuotuisen kestävän 
kasvun strategiasta 2021 (COM(2020)0575), ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tuomaan esiin ja hyväksymään erityisiä aloitteita kulttuurialan suojelemiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan voimakkaasti kulttuuria ja kohdentamaan vähintään 2 prosenttia 
kansallisen elpymis- ja palautumistukivälineen määrärahoista kulttuurialalle ja luoville 
toimialoille, sillä ne kuuluvat nyt ja keskipitkällä aikavälillä jatkossakin covid-19-
pandemiasta pahiten kärsineiden alojen joukkoon, ja toteaa, että kulttuuriala ja luovat 
toimialat ovat covid-19-pandemian ehkä eniten kurittamat alat; kannustaa jäsenvaltioita 
vauhdittamaan toimia parantaakseen sosiaaliturvajärjestelmiään sekä alan 
työntekijöiden työoloja ja -ehtoja;

11. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon parlamentin antaman suosituksen asettaa 
koulutukseen tehtävät investoinnit etusijalle kohdentamalla vähintään 10 prosenttia 
elpymis- ja palautumistukivälineen kansallisista määrärahoista kyseiselle alalle 
voidakseen sopeutua pandemian aiheuttamiin uusiin haasteisiin ja oikeudenmukaiseen 
vihreään ja digitaaliseen siirtymään;

12. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään elpymis- ja palautumistukivälinettä 
tarvittavien edellytysten luomiseksi sille, että voidaan varmistaa pääsy digitaaliseen ja 
sulautuvaan koulutukseen koko Euroopan unionissa lähiopetusta täydentävänä 
välineenä ja lisätä koulutusjärjestelmien osallistavuutta, keskittyen erityisesti muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien yhtäläiseen pääsyyn laadukkaan koulutuksen 
piiriin, jotta voidaan kompensoida sitä tosiasiaa, että henkilön sosioekonominen tausta 
on tällä hetkellä yksi lasten ja nuorten oppimistuloksiin vaikuttavista tekijöistä; on 
huolissaan siitä, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus on 
kasvanut jyrkästi, ja vaatii kohdennettua rahoitusta, jotta kyseinen haavoittuva ryhmä 
saisi uusia mahdollisuuksia; muistuttaa EU:n osaamisohjelman tavoitteesta vähentää 
merkittävästi digiosaamisen puutetta, ja ottaa samalla huomioon, että 42 prosenttia 
eurooppalaisista ei vieläkään hallitse digitaalisia perustaitoja, jotka mahdollistavat 
aktiivisen digitaalisen kansalaisvaikuttamisen; kehottaa komissiota sisällyttämään 
digitaalisen koulutuksen paremmin eurooppalaiseen ohjausjaksoon; korostaa lisäksi 
tarvetta puuttua huomattavaan sukupuolten väliseen eroon digitaalisissa taidoissa ja 
teknologia-alan työpaikoissa;

13. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin digitaalisen 
infrastruktuurinsa ja yhteyksiensä sekä kouluissa, yliopistoissa ja oppimiskeskuksissa 
käytettävien opetusmenetelmien vahvistamiseksi sekä digitaalisen muutoksen 
toteuttavien uudistusten nopeuttamiseksi varmistaen näin, että jokainen Euroopassa voi 
hyötyä muutoksesta, ja pyrkimään erityisesti varmistamaan, että verkkokoulutus on 
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kaikkien saatavilla; muistuttaa tässä yhteydessä tarpeesta kouluttaa asianmukaisesti 
opettajia, kouluttajia ja vanhempia, jotka kaikki ovat keskeisessä roolissa digitaalisessa 
muutoksessa, ja katsoo, että koulutuksessa olisi käsiteltävä erityisesti uusia muotoja, 
kuten etäoppimista ja sulautuvaa opetusta; huomauttaa, että on tarpeen arvioida 
perusteellisesti liiallista altistumista digitaaliselle maailmalle, ja kehottaa toteuttamaan 
toimia, jotka edistävät parempaa ymmärrystä digitaaliteknologioiden aiheuttamista 
riskeistä, jotka saattavat vaikuttaa erityisesti lapsiin ja nuoriin; painottaa, että pitkällä 
aikavälillä digitaalista koulutusta ja verkkokoulutusta ei ole tarkoitus käyttää 
korvaavasti vaan opettajan ja oppijoiden välisen suoran vuorovaikutuksen 
täydennyksenä, sillä vain lähiopetuksella voidaan tehokkaasti varmistaa 
ihmissuhdetaitojen ja sosiaalisten taitojen hankkiminen;

14. vaati komissiota tukemaan muita heikommin suoriutuvia jäsenvaltioita digitaalisen 
infrastruktuurin ja yhteenliitettävyyden luomisessa tarjoamalla niille lisää 
asiantuntijaneuvontaa;

15. pitää myönteisenä, että elpymis- ja palautumistukivälineestä tuetaan digitaalista 
siirtymää osoittamalla siihen vähintään 20 prosenttia välineen määrärahoista, ja 
painottaa tässä yhteydessä tarvetta varmistaa, että mahdollisimman moni myös 
maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla asuva unionin kansalainen voi hyötyä 
gigabittiyhteiskunnan yhteyksistä; painottaa, että laajakaistaa olisi pidettävä julkisena 
hyödykkeenä ja sen infrastruktuuria olisi rahoitettava asianmukaisesti, jotta se olisi 
yleisesti saatavilla, mikä on ratkaiseva askel digitaalisen kuilun umpeen kuromisessa, ja 
jotta voitaisiin varmistaa oikeudenmukainen pääsy digitaalitalouden piiriin;

16. panee merkille tarpeen tarjota erityistukea demokratian kannalta keskeiselle media-
alalle tavalla, joka kunnioittaa ja edistää tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta 
aikana, jolloin verkkoympäristöä hallitsevat yhä enemmän muutamat suuret toimijat, 
joiden markkinavoima ja liikkuvat veropohjat kasvavat edelleen, mikä toisinaan estää 
monia pienempiä eurooppalaisia yrityksiä käynnistämästä ja laajentamasta toimintaansa 
sisämarkkinoilla, kuten EU:n vuotuisen kestävän kasvun strategiaa 2021 koskevassa 
komission tiedonannossa korostetaan; kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota 
3. joulukuuta 2020 julkaistussa komission media-alan toimintasuunnitelmassa 
esitettyihin erityistoimenpiteisiin edistääkseen yleisradio- ja uutistenjulkaisutoimintaa 
sekä elokuva-alaa toipumaan pandemian vuoksi määrätyistä sulkutoimista aiheutuneesta 
suuresta mainostulojen menetyksestä ja tehostamaan digitaalisen sisällön ja viestinnän 
tuotantoa ja jakelua; katsoo, että kyseisten toimenpiteiden olisi kuuluttava siihen 
20 prosentin rahoituksen vähimmäismäärään, joka kohdistetaan kunkin digitaalialan 
kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman kuluihin;

17. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan toipumista ja kriisinsietokykyä urheilualalla 
yleisesti ja erityisesti ruohonjuuritason urheilun suhteen sekä varmistamaan urheilualan 
täysimääräisen pääsyn elpymis- ja palautumistukivälineen piiriin; korostaa, että 
urheilulla on tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä, sillä se edistää osallisuutta, 
integroitumista ja arvoja, kuten keskinäistä kunnioitusta, solidaarisuutta, moninaisuutta 
ja tasa-arvoa, myös sukupuolten tasa-arvoa, ja painottaa, että urheilusta on hyötyä 
pitkään jatkuneista liikkumisrajoituksista ja koulujen sulkemisista johtuviin fyysisiin ja 
psyykkisiin vaikutuksiin puuttumisessa ja niiden ehkäisyssä; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota vahvistamaan osallisuutta urheilun avulla ja selvittämään uusia keinoja sen 
vaikutuksen ja kattavuuden maksimoimiseksi.
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