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Suullisesti vastattava kysymys O-000006/2021
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työjärjestyksen 136 artikla
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van 
Sparrentak, Anna Zalewska, Eugenia Rodríguez Palop
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
Andrea Bocskor (PPE)

Aihe: Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta esittää komissiolle seuraavat kysymykset, jotka koskevat 
Euroopan osaamisohjelmaa kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- 
ja palautumiskyvyn tueksi:

1. Jotta pystyttäisiin paremmin vastaamaan työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja edistämään 
nopeaa toipumista covid-19-kriisistä, osaamisohjelmassa ehdotetut toimet on pantava täytäntöön 
ripeästi. Voiko komissio esittää katsauksen siitä, milloin eri toimet pannaan täytäntöön?

2. Covid-19-pandemia on korostanut entisestään digiosaamisvajetta ja pahentanut jo olemassa 
olevaa koulutukseen liittyvää, myös sukupuolten välistä, eriarvoisuutta. Se on myös lisännyt 
opintonsa keskeyttäneiden määrää, erityisesti heikossa asemassa olevien ryhmien keskuudessa. 
Miten komissio aikoo varmistaa, että koulutuksen ja elinikäisen oppimisen järjestelmissä 
keskitytään erityisesti digitaaliseen koulutukseen ja että ne ovat korkealaatuisia ja osallistavia 
sekä tarjoavat yhtäläiset mahdollisuudet kaikille, erityisesti heikommassa asemassa oleville ja 
maaseudulla tai syrjäisillä alueilla asuville? Miten komissio aikoo tukea jäsenvaltioita näiden 
pyrkimyksissä tämän saavuttamiseksi? Miten komissio aikoo tukea jäsenvaltioita opintonsa 
keskeyttäneiden auttamisessa takaisin koulutusjärjestelmään?

3. Osaamisohjelman täytäntöönpano edellyttää asianmukaista rahoitusta tulosten aikaan 
saamiseksi. Suunnitellun EU:n tason rahoituksen lisäksi tarvitaan huomattavia julkisia ja 
yksityisiä investointeja kansallisella tasolla. Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin komissio aikoo 
ryhtyä kansallisten julkisten ja yksityisten investointien kannustamiseksi sekä jäsenvaltioiden 
välillä elinikäisessä oppimisessa olevien erittäin suurten erojen vähentämiseksi? Miten 
osaamisohjelman tavoitteet saavutetaan, jos kansallinen rahoitus jää alle odotetun tason? Miten 
komissio kannustaa yrityksiä tarjoamaan ja rahoittamaan koulutusta työntekijöille ja 
harjoittelijoille? Miten se varmistaa, että EU:n keskeiset koulutusta koskevat toimintaperiaatteet 
ja rahoitusvälineet takaavat laadukkaiden taitojen kehityksen sekä oppimiseen liittyvän 
liikkuvuuden ja mahdollisuuksien edistämisen?

4. Miten voitaisiin auttaa jäsenvaltioita mukauttamaan kansallisia koulutusjärjestelmiään 
työmarkkinoiden tarpeisiin koko EU:ssa sekä houkuttelemaan ja edistämään näin kykyjä ja 
taitoja, jotka ovat välttämättömiä työntekijöiden henkilökohtaiselle kehitykselle ja eurooppalaisten 
yritysten kilpailukykyisinä pysymisen mahdollistamiseksi?
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