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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9, 151, 156, 
165 ja 166 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti sen periaatteet 1, 
4 ja 5,

A. ottaa huomioon, että jokaisella on oikeus inklusiiviseen ja laadukkaaseen opetukseen, 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen hankkimiseksi ja 
ylläpitämiseksi, jotka antavat heille mahdollisuuden toteuttaa ammatillista ja 
henkilökohtaista potentiaaliaan mahdollisimman laajasti; 

B. ottaa huomioon, että ammattitaitoinen liikkuva työvoima on avainasemassa 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisessä taloudessa, joka tarjoaa laadukkaita työpaikkoja; 
ottaa huomioon, että pätevyyden ja opintojaksojen tunnustaminen on ratkaiseva 
edellytys oppijoiden, kouluttajien ja työvoiman vapaalle liikkuvuudelle EU:ssa;

C. ottaa huomioon, että tulevaisuudessa investoiminen opetukseen, koulutukseen ja 
osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen on ratkaisevan tärkeää EU:n taloudellisen ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta, erityisesti kun otetaan huomioon vihreä ja 
digitaalinen siirtymä, väestörakenteen muutos ja globalisaatio, jotka muuttavat työn 
luonnetta, työpaikkojen sisältöä sekä vaadittavia taitoja ja pätevyyksiä; 

1. suhtautuu myönteisesti 30. syyskuuta 2020 annettuun komission tiedonantoon 
eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä 
(COM(2020)0625), johon sisältyy kuusi ulottuvuutta – laatu, osallisuus ja sukupuolten 
tasa-arvo, vihreä ja digitaalinen siirtymä, opettajat ja kouluttajat, korkea-asteen koulutus 
ja geopoliittinen ulottuvuus – ja joukko tavoitteita, joilla pyritään parantamaan tuloksia 
ja varmistamaan kestävät ja tulevaisuuteen suuntautuneet koulutusjärjestelmät; 

2. pitää tärkeänä varmistaa kaikille koko unionissa osallistava ja laadukas koulutus ja 
edistää elinikäistä oppimista, mukaan lukien ammatillinen koulutus, jotta turvataan 
yhtäläiset mahdollisuudet työmarkkinoilla; pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
eurooppalaisen lähestymistavan kehittämistä mikrotutkintoihin ja yksilöllisiin 
oppimistileihin;

3. korostaa, että perustaidot ja laaja-alaiset taidot, täydennys- ja uudelleenkoulutus sekä 
elinikäinen oppiminen ovat elintärkeitä kestävän kasvun, tuottavuuden, investointien ja 
innovoinnin kannalta ja siksi ne ovat keskeisiä tekijöitä yritysten, erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritykset), kilpailukyvyn kannalta; 

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan ja edistämään avointa liikkuvuutta 
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panemalla ammattipätevyysdirektiivi1 täysimääräisesti täytäntöön ja käyttämällä 
paremmin sellaisia välineitä kuin Euroopan työnvälitysverkoston (EURES) 
ammatillisen liikkuvuuden portaali, Europass-verkkofoorumi ja eurooppalainen taito-, 
osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitus (ESCO); korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
parantaa kolmansien maiden kansalaisten osaamisen tunnustamista unionin 
työmarkkinoilla;

5. korostaa, että digitaalinen työ luo mahdollisuuksia kaikkien integroimiseksi 
työmarkkinoille; korostaa tässä yhteydessä tarvetta tarjota kaikille mahdollisuuksia 
kehittää digitaalisia taitoja sekä luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan alan (STEM-aineiden) osaamista ja monialaista pehmeää osaamista, kuten 
kriittistä ajattelukykyä, luovuutta ja yrittäjyyshenkeä; korostaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota muita heikommassa asemassa olevien ryhmien, etenkin 
vammaisten henkilöiden, osallisuuteen;

6. pitää sukupuolten välistä sitkeää työllisyys- ja palkkaeroa valitettavana; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta torjua sukupuolistereotypioita ja lisätä naisten edustusta STEM-
aineiden opetuksessa, koulutuksessa, työpaikoissa ja ammateissa. 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7. syyskuuta 2005, ammattipätevyyden 
tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).


