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EHDOTUKSET

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

1. pitää myönteisenä sitoumuksia, joita tehtiin vuonna 2021 pidetyssä kestävää kehitystä 
edistävää koulutusta käsitelleessä Unescon maailmankonferenssissa, sekä Berliinin 
julistuksen hyväksymistä; vaatii varmistamaan kaikille lapsille laadukkaan koulutuksen, 
sillä näin edesautetaan kaikkien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, ja 
korostaa, että kestävä kehitys on tärkeää sisällyttää kaiken tasoiseen koulutukseen 
varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ja aikuiskoulutukseen, mukaan lukien 
ammatillinen koulutus, epävirallinen koulutus ja arkioppiminen; 

2. korostaa, että covid-19-pandemia ja koulujen tilapäinen sulkeminen sen vuoksi eivät saa 
estää perusoikeutta laadukkaaseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen 
toteutumasta; korostaa, että kaikille lapsille on opetettava tiedot, taidot, arvot ja 
asenteet, joita he tarvitsevat voidakseen toimia kansalaisina, voimaantua 
yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti ja kehittyä ihmisinä riippumatta siitä, keitä he ovat, 
missä he asuvat, mikä on heidän sosiaalis-taloudellinen taustansa ja onko heillä 
mahdollisesti fyysinen tai kehitysvamma;

3. kehottaa EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisia asettamaan keskeiseksi tavoitteeksi 
pitää koulut avoinna pandemioiden aikana ja varmistaa kaikkien lasten koulunkäynnin 
jatkuminen muun muassa terveydensuojelu- ja turvallisuustoimenpiteiden, 
rokotusstrategioiden ja etäopiskelumahdollisuuksien avulla; kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa (EUH) lisäämään antamaansa ohjausta ja tukea, jotta hallitukset 
kaikkialla maailmassa voivat saavuttaa nämä tavoitteet, sekä asettamaan etusijalle 
alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason maat varmistaen, että 
perusterveydenhuolto ja saniteetti-infrastruktuuri ovat niiden oppilaitosten saatavilla;

4. on huolissaan pandemian pysyvistä taloudellisista vaikutuksista koulutuksen 
rahoitukseen, sillä suurin osa Unescon jäsenvaltioista ei ole vielä saavuttanut 
tavoiteosuutta, joka on 4–6 prosenttia BKT:stä tai 15–20 prosenttia julkisista menoista; 
kannustaa EU:n ulkopuolisia maita menemään elpymissuunnitelmiaan pidemmälle, kun 
ne ohjaavat varoja koulutukseen niin esiasteella kuin alemmalla ja ylemmällä 
perusasteella; korostaa, että kohdennetusta rahoituksesta huolimatta alhaisen tulotason 
ja alemman keskitulotason maat ovat käyttäneet alle prosentin covid-19-
elvytyspakettiensa varoista koulutukseen1 ja 67 prosenttia niistä rahoittaa covid-19-
pandemiaan liittyviä koulutusalan kustannuksiaan ulkopuolisella tuella2;

5. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja EU:n ulkopuolisten maiden kansallisia hallituksia 
kehittämään koulutusalan strategioita ja suuntaviivoja, jotta pandemian uusiin aaltoihin 

1 Unesco, ”UNESCO Member States unite to increase investment in education”, 10. marraskuuta 2021.
2 Bae H. ja Costinot M., Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Education and Skills Today, ”A 
long road to recovery: National education responses to COVID reveal key equity concerns”, 13. heinäkuuta 
2021.
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voidaan reagoida koordinoidusti ja organisoidusti ja minimoiden oppimisprosessiin 
kohdistuvat vaikutukset;

6. pitää myönteisenä Unescon Pariisin julistusta koulutuksen tulevaisuuteen 
panostamisesta (”Paris Declaration: A Global Call for Investing in the Futures of 
Education”); kehottaa maailman maita pitämään koulutusta sijoituksena eikä 
menoeränä; katsoo, että koulutuksen riittävä ja tehokas taloudellinen tukeminen on 
ennakkoedellytys köyhyyden poistamiselle ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiselle 
erityisesti aikana, jolloin julkisiin varoihin kohdistuu yhä enemmän kilpailevia 
vaatimuksia terveydenhuollon ja koulutuksen kaltaisilla kriisiytetyillä aloilla; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään huomattavasti koulutuksen rahoitusta 
kansainvälisissä kehitys- ja avustusstrategioissaan; kehottaa luomaan maailmanlaajuisen 
koulutuskumppanuuden ja vahvistamaan samalla asiaan liittyvät kansainväliset normit;

7. korostaa, että on tärkeää parantaa kustannusten ja vaikutusten analysointia valittaessa ja 
seurattaessa koulutushankkeita, varmistaa hankkeiden riittävä kesto, jotta voidaan 
vastata asianmukaisesti lasten koulutustarpeisiin, välttää liiallisen hallinnollisen taakan 
lankeaminen toteutuskumppaneille ja varmistaa pitkän aikavälin kestävyys hankkeissa, 
joissa tarjotaan taloudellista tukea koulutukseen; kehottaa lisäämään julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia perusopetuksen fyysisiä infrastruktuureja 
koskevissa hankkeissa;

8. kehottaa arvioimaan ja valvomaan tiukasti EU:n rahoituksen myöntämistä EU:n 
ulkopuolisten maiden koulutushankkeille, jotta voidaan varmistaa, että tuki todella 
päätyy rakenteille ja kansalaisjärjestöille, jotka ovat eurooppalaisten arvojen mukaisia, 
turvaavat opettajille asianmukaisen koulutuksen ja käyttävät oppimateriaaleja, jotka 
eivät yllytä vihaan muita kohtaan;

9. kehottaa komissiota kehittämään menetelmiä ja suuntaviivoja, joilla parannetaan sen 
avustushankkeiden kykyä tavoittaa kaikki oppijat, erityisesti ne, jotka eivät ehkä pääse 
koulutukseen, kuten tytöt, heikommista lähtökohdista tulevat oppijat ja erityisopetusta 
tarvitsevat oppijat, poistamalla laadukkaan, turvallisen ja osallistavan koulutuksen 
esteitä kaikilla tasoilla; korostaa, että koko yhteisön, myös perheiden, on tärkeää 
osallistua tähän prosessiin; pyytää komissiota tukemaan sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjen vertailukelpoisten tietojen keräämistä ja tehokasta seurantaa, jotta toimia 
voidaan paremmin räätälöidä eri oppijaryhmien tarpeisiin;

10. huomauttaa, että covid-19-pandemialla on ollut tuhoisa vaikutus vammaisiin lapsiin ja 
nuoriin, jotka ovat tarvinneet erityishuolenpitoa ja -huomiota sulkutoimien aikana ja 
saavat nyt kantaa seuraukset;

11. korostaa, että oppijat kaikkialla maailmassa ovat maksaneet pandemiasta kalliin hinnan 
oppimisen ja osaamisen menetyksenä samalla, kun menetelmissä on otettu takapakkia, 
mikä on vaikuttanut heidän kykyynsä kehittää kriittistä ajatteluaan; kehottaa siksi 
komissiota ja EUH:ta tukemaan kansallisia viranomaisia, kun ne vahvistavat 
koulutusjärjestelmiä sekä kansallisella että alueellisella tasolla ja panostavat tasa-arvoon 
ja tulevaisuuden taitoihin;

12. kehottaa komissiota toteuttamaan asianmukaisia lainsäädäntötoimia kansainvälisen 
kaupan ja yhteistyön alalla, jotta vältetään lapsityövoiman käytön lisääntyminen, koska 
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jokaisella lapsella on perusoikeus laadukkaaseen koulutukseen; kannustaa maailman 
maita panemaan täytäntöön julkisen perusopetuksen oikeudelliset kehykset ja 
vahvistamaan oppivelvollisuuden päättymisiän;

13. korostaa, että alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason maissa on kehitettävä ja 
vahvistettava edelleen ohjelmia, joilla pyritään torjumaan disinformaatiota, 
lieventämään vanhempien pandemiasta johtuvia pelkoja ja havainnollistamaan 
kouluopetuksen etuja ja mahdollisia hyötyjä, jotta voidaan lisätä koulunkäyntiä ja auttaa 
lapsia kouluttautumaan mahdollisimman pitkälle;

14. kehottaa nostamaan opettajat keskeiselle sijalle koulutusjärjestelmissä, tekemään 
opettajan ammattia tunnetuksi ja lisäämään sen arvostetusta; korostaa, että on tärkeää 
parantaa opettajien ja kouluttajien työoloja ja maksaa heille riittävä korvaus työstään; 
kiinnittää huomiota verkkoalustojen, kuten eTwinning ja Erasmus+ -ohjelman Teacher 
Academies -toiminnot, mahdollisuuksiin lisätä opettajien vaikutusmahdollisuuksia – 
jopa EU:n ulkopuolisissa maissa – ja auttaa heitä pitämään yhteyttä kollegoihin, 
kehittymään ammatissaan ja hyödyntämään mahdollisuudet ammatilliseen 
koulutukseen; kehottaa lisäämään tukea opettajien jatkokoulutukselle; muistuttaa, että 
on tärkeää tiedottaa opettajille kansallisista ehkäisevistä terveystoimenpiteistä; korostaa 
tarvetta ratkaista sijaisopettajien löytämisen ongelmat pandemia-aikoina;

15. korostaa epävirallisen koulutuksen ja arkioppimisen, kansalaiskasvatuksen ja 
vapaaehtoistoiminnan merkitystä; kehottaa komissiota tukemaan EU:n ulkopuolisia 
maita pehmeiden taitojen tunnustamisen parantamisessa; vaatii edistämään sukupolvien 
välistä solidaarisuutta ja mentorointia keinoina vähentää eriarvoisuutta, syrjäytymistä ja 
koulunkäynnin keskeyttämistä;

16. kehottaa nopeuttamaan maailmanlaajuista tietämyksen vaihtoa ja liikkuvuutta kaikilla 
koulutustasoilla ja eri maiden ja alueiden sisällä ja välillä, samalla kun tunnustetaan 
maailman maiden välisten suhteiden monimutkainen ja kiistanalainen historia ja 
painotetaan kulttuuriperinnön, kulttuuri-identiteetin, historian tuntemuksen, taiteiden ja 
maailmankansalaisuuden edistämistä koulutuksen avulla; panee merkille 
mahdollisuudet, joita verkossa tapahtuvan vaihdon ja matkustamisen yhdistäminen 
tarjoavat tätä varten;

17. kehottaa komissiota kutsumaan kiireesti koolle kansainvälisen avunantajien 
konferenssin EU:n ja YK:n johdolla, jotta voidaan vahvistaa Covax-aloitetta ja asettaa 
yhteinen tavoite lapsille sopivan hyväksytyn rokotteen saattamiseksi kaikkien lasten 
saataville, koska covid-19-pandemia vaikuttaa tuhoisasti maailman nuorten 
koulutukseen; katsoo, että tämä tavoite olisi sisällytettävä maailmanlaajuiseen 
terveyssopimukseen ja sitä olisi rahoitettava poikkeuksellisesti myönnettävillä 
Kansainvälisen valuuttarahaston erityisnosto-oikeuksilla ja kehittyneiden maiden 
avustuksilla;

18. kiinnittää huomiota tarpeeseen hyödyntää kulttuurin ja koulutuksen välisiä synergioita 
muovattaessa kestäviä, osallistavia ja muutosjoustavia yhteiskuntia; kehottaa komissiota 
ja EUH:ta tukemaan kansallisia viranomaisia taideaineiden ja kulttuurin 
sisällyttämisessä koulujen opetussuunnitelmiin ja opetussuunnitelman ulkopuoliseen 
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toimintaan, jotta voidaan rikastuttaa EU:n ulkopuolisten maiden oppijoiden koulutus- ja 
oppimiskokemuksia;

19. painottaa ammatillisen koulutuksen, epävirallisen koulutuksen, mentoroinnin ja 
harjoittelun merkitystä kaikille oppijoille; katsoo, että EU:n ulkopuolisten maiden 
oppijoille ammatillinen koulutus on perustavanlaatuinen lisävaihtoehto, joka auttaisi 
heitä siirtymään onnistuneesti työmarkkinoille ja antaisi heille ja heidän perheilleen 
syyn käydä koulunsa loppuun; kehottaa edistämään ammatillista koulutusta 
työllistymiseen johtavana huippuosaamisen väylänä; toteaa jälleen, että eurooppalaisen 
koulutusalueen ulkoinen ulottuvuus ja siihen kuuluva ammatillisen koulutuksen ala ovat 
tärkeitä; korostaa tarvetta mahdollistaa kansainvälinen liikkuvuus ja alan parhaiden 
käytäntöjen vaihto sekä edistää kulttuurienvälisiä kokemuksia ja oppimiskokemuksia 
EU:n ulkopuolisten maiden kanssa virallisen koulutuksen ulkopuolella; kehottaa 
toteuttamaan tehokkaita toimia koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden vaatimusten 
välisen epäsuhdan vähentämiseksi;

20. korostaa, että on tärkeää kehittää ja lisätä tiedotustoimia, joissa käsitellään 
ilmastonmuutosta ja ympäristönsuojelua ja niiden vaikutusta lapsiin ja tuleviin 
sukupolviin; kehottaa tekemään ympäristökasvatuksesta keskeisen osan 
opetussuunnitelmia;

21. kehottaa komissiota ja EUH:ta edistämään ja tukemaan kattavaa seksuaalikasvatusta, 
joka on kaikkien lasten, murrosikäisten ja nuorten ymmärrettävissä, heille soveltuvaa 
eikä stigmatisoi ketään, niin virallisessa kuin epävirallisessakin koulutuksessa sekä 
antamaan tietoa myös seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluista;

22. korostaa liikunnanopetuksen merkitystä kouluissa, sillä liikunta ja terveellinen 
elämäntapa ovat keskeisiä oppijoiden hyvän terveyden kannalta; kehottaa siksi 
komissiota ja EUH:ta tukemaan kansallisia viranomaisia, jotta ne huolehtisivat koulujen 
riittävistä ja turvallisista urheilutiloista ja pätevien liikunnanopettajien kouluttamisesta;

23. pitää valitettavana, että covid-19-kriisi on pahentanut pakolaislasten syrjintää, joilla on 
ollut huonot mahdollisuudet tai ei ollenkaan mahdollisuutta saada opetusta; toteaa, että 
koulunkäyntiä ei voida korvata vastaanottoleireillä usein vapaaehtoisvoimin 
järjestettävällä erillisopetuksella; kehottaa asettamaan muuttoliikealan EU-rahoituksen 
saamisen edellytykseksi sen, että pakolaislapsille järjestetään oppivelvollisuuskoulutus 
vastaanottavan maan koulujärjestelmässä; kehottaa komissiota ja EUH:ta tukemaan 
pakolaisia vastaanottavia maita niiden pyrkiessä vahvistamaan paikallisia 
koulutusjärjestelmiään ja auttamaan vastaanottavia yhteisöjä pakolaisten kestävässä 
osallistamisessa; kehottaa EUH:ta edistämään koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen 
koordinointia; muistuttaa, että koulujen olisi oltava lapsille turvallinen paikka ja 
tarjottava julkinen tila demokraattisten oikeuksien ja sananvapauden harjoittamiselle; 
vahvistaa, että koulutusmaksut eivät saisi estää pääsyä laadukkaaseen koulutukseen 
varsinkin, kun pandemia on johtanut lasten ja lapsiperheiden köyhtymiseen;

24. vaatii, että teknologioiden, digitaalisten välineiden ja oppimateriaalien on oltava 
helposti saatavilla, kohtuuhintaisia ja opettajien, oppilaiden ja 
oppisopimuskoulutettavien käytettävissä kaikkialla maailmassa, ja korostaa, että näitä 
teknologioita ja välineitä on edelleen tuettava ja laajennettava; kehottaa komissiota ja 
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EUH:ta tukemaan EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisia digitaalisen koulutuksen 
tarjoamisessa opettajille ja kouluttajille, jotta heitä voidaan auttaa hankkimaan tai 
parantamaan digitaalisia taitojaan ja lisäämään tietojaan osatakseen käyttää digitaalisia 
oppimateriaaleja; kehottaa komissiota tukemaan EU:n ulkopuolisia maita kahden- ja 
monenvälisillä aloitteilla, joilla helpotetaan oppimateriaalien digitaalista saatavuutta ja 
kehitetään ratkaisuja rajatylittävän käytön mahdollistamiseksi; muistuttaa, että on 
tärkeää varmistaa, että yksikään lapsi ei jää jälkeen digitalisaation vuoksi, ja kehottaa 
komissiota ja EUH:ta tekemään tiivistä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden ja 
yksityisen sektorin kanssa, jotta luokkahuoneisiin saadaan laajakaista- ja internetyhteys; 
kehottaa sisällyttämään opetussuunnitelmiin tieto- ja viestintätekniikan ja 
digitaaliteknologian opetusta ja kannustamaan tyttöjä opiskelemaan luonnontieteitä, 
teknologiaa, insinööritieteitä, taidealaa ja matematiikkaa (STEAM-aineita); vaatii, että 
koulujärjestelmät eri puolilla maailmaa varautuvat toteuttamaan opetuksen digitaalisesti 
pakkotilanteissa; korostaa, että vaikka monimuoto-opetus ei saisi korvata lähiopetusta, 
se voi luoda uusia mahdollisuuksia toteuttaa digitaalinen siirtymä; kannustaa maailman 
johtajia pitämään tietoliikenneyhteyksiä ja digitaalista infrastruktuuria, kuten 
kohtuuhintaisen ja laadukkaan tietoverkon saatavuutta, oikeutena, joka liittyy 
erottamattomasti koulutusta koskevaan perusoikeuteen;

25. korostaa, että EU:n on näytettävä esimerkkiä koulutuksen suurvaltana, joka antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden tukea kaikin käytettävissään olevin tavoin lasten 
koulutusta kautta maailman ja toimia näin vakaumuksensa mukaisesti; korostaa tulevan 
eurooppalaisen koulutusalueen keskeistä tehtävää, sillä se tarjoaa merkittävän 
tilaisuuden lisätä kansainvälistä yhteistyötä koulutusalan synergioiden luomiseksi 
Euroopan ulkopuolella, jotta voidaan kehittää yhteisiä toimintamalleja ja ratkaisuja 
yhteisiin haasteisiin; kehottaa komissiota tehostamaan pyrkimyksiään määritellä asiaan 
liittyvä strategia, joka sisältää selkeän suunnitelman ja tavoitteet;

26. toteaa, että covid-19-kriisi on tehnyt entistä kiireellisemmäksi torjua lasten kokemaa 
väkivaltaa; korostaa tarvetta toteuttaa kaikki tarkoituksenmukaiset toimenpiteet lasten 
ruumiillisen kurituksen kaikkien muotojen kieltämiseksi sekä selkeästi tuomita ja 
sitoutua lopettamaan haitalliset käytännöt, kuten lapsityövoiman käyttö, lapsikauppa, 
sukupuolistunut väkivalta, naisten sukuelinten silpominen sekä lapsi-, varhais- ja 
pakkoavioliitot; kehottaa komissiota ja EUH:ta edistämään konflikti- tai hätätilanteissa 
laadukasta koulutusta, jossa noudatetaan koulutusta kriisitilanteissa käsittelevän 
järjestöjen välisen verkoston vahvistamia vähimmäisvaatimuksia; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa lasten kuuleminen päätöksissä, jotka vaikuttavat heidän pääsyynsä 
laadukkaaseen, turvalliseen ja osallistavaan koulutukseen, lapsen oikeuksia koskevan 
EU:n strategian ja sen maailmanlaajuisen ulottuvuuden mukaisesti; korostaa, että lasten 
pitää voida hankkia ennen kaikkea lähiopetuksessa taitoja, joiden avulla he voivat 
edistyä koko elämänsä ajan, niin henkilökohtaisissa suhteissaan, opiskelutaidoissaan, 
empatiassa kuin yhteistyössä; korostaa, että lasten on tärkeää voida leikkiä ja osallistua 
vapaa-ajantoimintaan, sillä ne ovat keskeisellä sijalla heidän kehityksessään, kuten 
lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 31 artiklassa todetaan; kehottaa 
toteuttamaan toimia, joilla parannetaan lasten mahdollisuuksia vapaa-ajan- ja 
kulttuuritoimintaan sekä heille kuuluvana oikeutena että keinona parantaa heidän 
mielenterveyttään ja yleistä hyvinvointiaan;
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27. sitoutuu tekemään koulutuksesta keskeisen keskustelunaiheen parlamentaaristen 
valtuuskuntien työssä ja erityisesti yhteisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa, 
kuten AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa.
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