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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 14
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Keskustelleessaan yhteisön 
työllisyyskehityksen parantamisesta 
maaliskuussa 2003 ja joulukuussa 2003 
kokoontuneet Eurooppa-neuvostot 
korostivat, että on tarpeen kehittää 
elinikäistä oppimista keskittyen erityisesti 
aktiivisiin ja ennaltaehkäiseviin toimiin 
työttömyyden ja työelämän ulkopuolelle 
jäämisen ehkäisemiseksi. Tämä perustui 
työllisyystyöryhmän raporttiin, jossa 
painotettiin kansalaisten kykyä sopeutua 
muutoksiin, heidän integroimistaan 
työmarkkinoille sekä elinikäisen oppimisen 
keskeistä merkitystä.

(4) Keskustellessaan yhteisön 
työllisyyskehityksen parantamisesta ottaen 
huomioon Lissabonin tavoitteet, eli yleisen 
työllisyysasteen nostamisen 70 prosenttiin 
vuoteen 2010 mennessä, maaliskuussa 2003 
ja joulukuussa 2003 kokoontuneet 
Eurooppa-neuvostot korostivat, että on 
tarpeen kehittää elinikäistä oppimista 
keskittyen erityisesti aktiivisiin ja 
ennaltaehkäiseviin toimiin työttömyyden ja 
työelämän ulkopuolelle jäämisen 
ehkäisemiseksi. Tämä perustui 
työllisyystyöryhmän raporttiin, jossa 
painotettiin kansalaisten kykyä sopeutua 
muutoksiin, heidän integroimistaan 
työmarkkinoille sekä elinikäisen oppimisen 
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keskeistä merkitystä.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jamila Madeira

Tarkistus 15
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Euroopan työmarkkinaosapuolet 
hyväksyivät maaliskuussa 2002 
ammattitaidon ja pätevyyden elinikäistä 
kehittämistä koskevat toimintapuitteet, joissa 
korostettiin liike-elämän tarvetta mukauttaa 
rakenteitaan yhä nopeammin säilyttääkseen 
kilpailukykynsä. Tiimityöskentely, 
hierarkian keventäminen, vastuualueiden 
delegointi ja kasvava monisuorittamisen 
tarve johtavat oppimisorganisaatioiden 
kasvuun. Näin ollen organisaatioiden kyky 
yksilöidä kaikkien työntekijöiden taitoja, 
tunnistaa ne ja saada ne käyttöön sekä 
kannustaa taitojen kehittämiseen 
muodostavat uusien kilpailustrategioiden 
perustan.

(8) Euroopan työmarkkinaosapuolet 
hyväksyivät maaliskuussa 2002 
ammattitaidon ja pätevyyden elinikäistä 
kehittämistä koskevat toimintapuitteet, joissa 
korostettiin liike-elämän tarvetta mukauttaa 
rakenteitaan yhä nopeammin säilyttääkseen 
kilpailukykynsä. Tiimityöskentely, 
hierarkian keventäminen, vastuualueiden 
delegointi ja kasvava monisuorittamisen 
tarve sekä työajan joustavuus johtavat 
oppimisorganisaatioiden kasvuun. Näin 
ollen organisaatioiden kyky yksilöidä 
kaikkien työntekijöiden taitoja, tunnistaa ne 
ja saada ne käyttöön sekä kannustaa taitojen 
kehittämiseen muodostavat uusien 
kilpailustrategioiden perustan.

Or. pt

Perustelu

Työajan joustavuus on tärkeä tekijä tuottavuuden kannalta, koska sen avulla työntekijällä on 
työtehtävien delegoinnin kautta mahdollisuus käyttää aikansa itsenäisemmin ja 
tehokkaammin. Mahdollisuus yhdistää ammattivelvollisuudet ja henkilökohtaiset toiveet, 
kuten koulutustarjonnan tai luovan toiminnan mahdollisuuksien käyttäminen, voi jo itsessään 
parantaa motivaatiota, mikä vaikuttaa positiivisesti kilpailukykyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 16
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Ammatillista koulutusta koskevassa 
Maastrichtin tutkimuksessa todetaan 
merkittävä kuilu uusissa työpaikoissa 
edellytettyjen koulutustasojen ja 

(9) Ammatillista koulutusta koskevassa 
Maastrichtin tutkimuksessa todetaan 
merkittävä kuilu uusissa työpaikoissa 
edellytettyjen koulutustasojen ja 
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eurooppalaisen työvoiman koulutustason 
välillä. Yli kolmasosalla Euroopan 
työvoimasta (80 miljoonalla henkilöllä) on 
vähäinen ammattitaito, kun taas arvion 
mukaan vuoteen 2010 mennessä lähes 
50 prosentissa työpaikoista edellytetään 
korkea-asteen koulutusta, 40 prosentissa 
ylempää keskiasteen koulutusta, ja vain 
15 prosenttia työpaikoista soveltuu pelkän 
peruskoulutuksen hankkineille.

eurooppalaisen työvoiman koulutustason 
välillä. Yli kolmasosalla Euroopan 
työvoimasta (80 miljoonalla henkilöllä) on 
vähäinen ammattitaito, kun taas arvion 
mukaan vuoteen 2010 mennessä lähes 
50 prosentissa työpaikoista edellytetään 
korkea-asteen koulutusta, 40 prosentissa 
ylempää keskiasteen koulutusta, ja vain 
15 prosenttia työpaikoista soveltuu pelkän 
peruskoulutuksen hankkineille. Jatkuvalla 
ammatillisella koulutuksella ja 
avaintaitojen välittämisellä ei yksin voida 
estää sitä, että tätä taustaa vasten miljoonia 
ihmisiä on pysyvästi työmarkkinoiden 
ulkopuolella vielä vuonna 2010, ja siksi on 
ryhdyttävä huomattaviin toimiin 
työpaikkojen luomiseksi tälle 
väestöryhmälle. 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 17
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Useat tutkimukset osoittavat, että 
elinikäinen oppiminen hyödyttää eniten 
niitä, jotka ovat jo peruskoulutuksen 
aikana saavuttaneet hyvän koulutustason, 
ja että peruskoulutuksen keskeytymistä on 
vaikea paikata elinikäisen oppimisen 
avulla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 18
Johdanto-osan 13 kappale 

(13) Tämän suosituksen tavoitteena on 
edistää laadukkaan koulutuksen kehittämistä 
tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden 
toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa, 

(13) Tämän suosituksen tavoitteena on 
edistää laadukkaan koulutuksen kehittämistä 
tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden 
toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa, 



PE 371.929v01-00 4/2 AM\609296FI.doc

FI

että jäsenvaltioiden yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestelmät 
antavat kaikille nuorille mahdollisuudet 
kehittää avaintaitonsa tasolle, jonka antaa 
heille valmiudet jatko-oppimiseen ja 
aikuiselämään ja että aikuiset voivat 
johdonmukaisen ja kattavan elinikäisen 
oppimisen avulla kehittää ja päivittää 
avaintaitojaan. Suosituksessa annetaan 
poliittisille päättäjille, koulutuksen 
tarjoajille, työnantajille ja oppijoille itselleen 
yhteinen avaintaitoja koskeva 
eurooppalainen viitekehys, jonka 
tarkoituksena on helpottaa kansallista 
uudistusta ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 
ja komission välillä yhteisten 
eurooppalaisten viitetasojen saavuttamiseen 
tähtäävän Koulutus 2010 -työohjelman 
yhteydessä. Lisäksi suositus tukee muita 
asiaankuuluvia politiikan aloja, kuten 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä muita 
nuorisoon vaikuttavia politiikan aloja.

että jäsenvaltioiden yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestelmät 
antavat kaikille nuorille mahdollisuudet 
kehittää perustietonsa ja avaintaitonsa 
tasolle, jonka antaa heille valmiudet jatko-
oppimiseen ja aikuiselämään ja että aikuiset 
voivat johdonmukaisen ja kattavan 
elinikäisen oppimisen avulla kehittää ja 
päivittää avaintaitojaan. Suosituksessa 
annetaan poliittisille päättäjille, koulutuksen 
tarjoajille, työnantajille ja oppijoille itselleen 
yhteinen avaintaitoja koskeva 
eurooppalainen viitekehys, jonka 
tarkoituksena on helpottaa kansallista 
uudistusta ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 
ja komission välillä yhteisten 
eurooppalaisten viitetasojen saavuttamiseen 
tähtäävän Koulutus 2010 -työohjelman 
yhteydessä. Lisäksi suositus tukee muita 
asiaankuuluvia politiikan aloja, kuten 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä muita 
nuorisoon vaikuttavia politiikan aloja.

Or. el

Perustelu

Opetustarjonnan päivittämisessä on otettava huomioon sekä ammattipätevyys että ammatissa 
toimivien henkilöiden tietojen ja koulutuksen laajentaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 19
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Tämän suosituksen tavoitteena on 
edistää laadukkaan koulutuksen kehittämistä 
tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden
toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa, 
että jäsenvaltioiden yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestelmät 
antavat kaikille nuorille mahdollisuudet 
kehittää avaintaitonsa tasolle, jonka antaa 
heille valmiudet jatko-oppimiseen ja 
aikuiselämään ja että aikuiset voivat 
johdonmukaisen ja kattavan elinikäisen 
oppimisen avulla kehittää ja päivittää 

(13) Tämän suosituksen tavoitteena on 
edistää laadukkaan koulutuksen kehittämistä 
tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden 
toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa, 
että jäsenvaltioiden yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestelmät 
antavat kaikille nuorille mahdollisuudet 
kehittää avaintaitonsa tasolle, jonka antaa 
heille valmiudet jatko-oppimiseen ja 
aikuiselämään ja että aikuiset voivat 
johdonmukaisen ja kattavan elinikäisen 
oppimisen avulla kehittää ja päivittää 
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avaintaitojaan. Suosituksessa annetaan 
poliittisille päättäjille, koulutuksen 
tarjoajille, työnantajille ja oppijoille 
itselleen yhteinen avaintaitoja koskeva 
eurooppalainen viitekehys, jonka 
tarkoituksena on helpottaa kansallista 
uudistusta ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 
ja komission välillä yhteisten 
eurooppalaisten viitetasojen saavuttamiseen 
tähtäävän Koulutus 2010 -työohjelman 
yhteydessä. Lisäksi suositus tukee muita 
asiaankuuluvia politiikan aloja, kuten 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä muita 
nuorisoon vaikuttavia politiikan aloja.

avaintaitojaan. Suosituksessa annetaan 
poliittisille päättäjille, koulutuksen 
tarjoajille, työmarkkinaosapuolille ja 
oppijoille itselleen yhteinen avaintaitoja 
koskeva eurooppalainen viitekehys, jonka 
tarkoituksena on helpottaa kansallista 
uudistusta ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 
ja komission välillä yhteisten 
eurooppalaisten viitetasojen saavuttamiseen 
tähtäävän Koulutus 2010 -työohjelman 
yhteydessä. Lisäksi suositus tukee muita 
asiaankuuluvia politiikan aloja, kuten 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä muita 
nuorisoon vaikuttavia politiikan aloja.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sepp Kusstatscher

Tarkistus 20
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Tämän suosituksen tavoitteena on 
edistää laadukkaan koulutuksen kehittämistä 
tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden 
toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa, 
että jäsenvaltioiden yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestelmät 
antavat kaikille nuorille mahdollisuudet 
kehittää avaintaitonsa tasolle, jonka antaa 
heille valmiudet jatko-oppimiseen ja 
aikuiselämään ja että aikuiset voivat 
johdonmukaisen ja kattavan elinikäisen 
oppimisen avulla kehittää ja päivittää 
avaintaitojaan. Suosituksessa annetaan 
poliittisille päättäjille, koulutuksen 
tarjoajille, työnantajille ja oppijoille itselleen 
yhteinen avaintaitoja koskeva 
eurooppalainen viitekehys, jonka 
tarkoituksena on helpottaa kansallista 
uudistusta ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 
ja komission välillä yhteisten 
eurooppalaisten viitetasojen saavuttamiseen 
tähtäävän Koulutus 2010 -työohjelman 
yhteydessä. Lisäksi suositus tukee muita 
asiaankuuluvia politiikan aloja, kuten 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä muita 

(13) Tämän suosituksen tavoitteena on 
edistää laadukkaan koulutuksen kehittämistä 
tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden 
toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa, 
että jäsenvaltioiden yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestelmät 
antavat kaikille nuorille mahdollisuudet 
kehittää avaintaitonsa tasolle, jonka antaa 
heille valmiudet jatko-oppimiseen ja 
aikuiselämään ja että aikuiset voivat 
johdonmukaisen ja kattavan elinikäisen 
oppimisen avulla kehittää ja päivittää 
avaintaitojaan. Suosituksessa annetaan 
poliittisille päättäjille, koulutuksen 
tarjoajille, työnantajille ja oppijoille itselleen 
yhteinen avaintaitoja koskeva 
eurooppalainen viitekehys, jonka 
tarkoituksena on helpottaa kansallista 
uudistusta ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 
ja komission välillä yhteisten 
eurooppalaisten viitetasojen saavuttamiseen 
tähtäävän Koulutus 2010 -työohjelman 
yhteydessä. Lisäksi suositus tukee työllisyys-
ja sosiaalipolitiikkaa ja niitä politiikan 
aloja, jotka ovat suorasti tai epäsuorasti 
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nuorisoon vaikuttavia politiikan aloja. yhteydessä yleissivistävään ja 
ammatilliseen perus- ja jatkokoulutukseen.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sepp Kusstatscher

Tarkistus 21
Suositus 1

1. varmistavat, että yleissivistävä ja 
ammatillinen peruskoulutus antaa kaikille 
nuorille mahdollisuudet kehittää 
avaintaitonsa tasolle, joka antaa heille 
valmiudet aikuiselämään ja perustan jatko-
oppimiselle ja työelämälle;

1. varmistavat, että yleissivistävä ja 
ammatillinen perus- ja jatkokoulutus antaa 
kaikille nuorille mahdollisuudet kehittää 
avaintaitonsa tasolle, joka antaa heille 
valmiudet aikuiselämään ja perustan jatko-
oppimiselle ja työelämälle;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 22
Suositus 1

1. varmistavat, että yleissivistävä ja 
ammatillinen peruskoulutus antaa kaikille 
nuorille mahdollisuudet kehittää 
avaintaitonsa tasolle, joka antaa heille 
valmiudet aikuiselämään ja perustan jatko-
oppimiselle ja työelämälle;

1. varmistavat, että yleissivistävä ja 
ammatillinen peruskoulutus antaa kaikille 
nuorille kaikissa oppiaineissa vankan 
yleistiedon perustan sekä mahdollisuudet 
kehittää avaintaitonsa tasolle, joka antaa 
heille valmiudet aikuiselämään ja perustan 
jatko-oppimiselle ja työelämälle;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 23
Suositus 1 a (uusi)

1 a. tarjoavat nuorille erilaisia mutta 
samanarvoisia yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen väyliä 
kunkin yksilöllisten älyllisten valmiuksien 
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mukaisesti; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sepp Kusstatscher

Tarkistus 24
Suositus 2

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten nuorten
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa;

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten henkilöiden
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa; erityisesti on otettava 
huomioon maahanmuuttajanuoret, joilla ei 
ole perusedellytyksiä ja avaintaitoja 
osallistua ammatilliseen koulutukseen eikä 
siten ole mahdollisuutta täydelliseen 
kotoutumiseen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 25
Suositus 2

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten nuorten
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa;

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten henkilöiden
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa; tämä koskee 
erityisesti niitä maahanmuuttajanuoria, 
joilla ei ole perusedellytyksiä ja avaintaitoja 
osallistua menestyksekkäästi 
yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen ja joiden turhautuminen 
ilmenee joskus väkivaltaisuutena;
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Or. fr

Perustelu

Esittelijän esittämää tarkistusta on syytä lieventää lisäämällä sana "joskus". Turhautuminen 
ei aina ilmene väkivaltaisuutena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 26
Suositus 2

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten nuorten
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa;

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten henkilöiden
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Proinsias De Rossa

Tarkistus 27
Suositus 2

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten nuorten 
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa;

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten nuorten 
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen tai syrjinnän vuoksi koulutuksen 
kannalta epäsuotuisassa asemassa ja 
tarvitsevat erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 28
Suositus 2
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2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten nuorten 
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa;

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten henkilöiden
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa; tämä koskee 
erityisesti niitä maahanmuuttajanuoria, 
joilla ei ole perusedellytyksiä ja avaintaitoja 
osallistua menestyksekkäästi koulutukseen 
ja jatkokoulutukseen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 29
Suositus 2

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten nuorten
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa;

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten kansalaisten
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityisiä koulutustoimia; tämä koskee 
erityisesti työntekijöitä, joille päivitettyjen 
tietojen ja vastaavan ammattipätevyyden 
puute on esteenä työnhaulle tai työpaikan 
säilyttämiselle tai jopa omien ja perheensä 
elinolojen parantamiselle;

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa mainitaan työntekijöiden yhteydessä erikseen tietojen ja taitojen puuttuminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 30
Suositus 2

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten nuorten

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten henkilöiden
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hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa;

hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa; tämä koskee 
erityisesti niitä maahanmuuttajanuoria, 
joilla ei ole perusedellytyksiä ja avaintaitoja 
osallistua menestyksekkäästi koulutukseen 
ja jatkokoulutukseen ja joiden 
turhautuminen voi ilmetä 
väkivaltaisuutena;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 31
Suositus 2 a (uusi)

2 a. huolehtivat siitä, että nuoret eivät 
lopeta yleissivistävää ja ammatillista 
peruskoulutusta ennen kuin ovat 
hankkineet jäljempänä mainitut 
avaintaidot eivätkä tule työmarkkinoille 
epäonnistujiksi leimautuneina;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 32
Suositus 2 a (uusi)

2 a. luovat lastenhoitomahdollisuuksia, 
joilla varmistetaan, että päätös lapsen 
saamisesta ei erityisesti naisten kohdalla 
johda välttämättä siihen, että he 
karsiutuvat tiedon ja tutkinnon 
hankkimiseksi käytävästä kilpailusta ja 
jättävät siksi ammatillisen uransa; 

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 33
Suositus 3

3. varmistavat, että aikuiset voivat koko 
elämänsä ajan kehittää ja päivittää 
avaintaitojaan ja että kansallisella sekä alue-
ja paikallistasolla kiinnitetään erityistä 
huomiota ensisijaisiin kohderyhmiin; 

3. varmistavat, että aikuiset voivat koko 
elämänsä ajan kehittää ja päivittää 
perustietojaan ja avaintaitojaan ja että 
kansallisella sekä alue- ja paikallistasolla 
kiinnitetään erityistä huomiota ensisijaisiin 
kohderyhmiin; 

Or. el

Perustelu

Opetustarjonnan päivittämisessä on otettava huomioon sekä ammattipätevyys että ammatissa 
toimivien henkilöiden tietojen ja koulutuksen laajentaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 34
Suositus 3 a (uusi)

3 a. varmistavat, että koko eliniän aikana 
hankituista taidoista annetaan tunnustetut 
ja arvostetut todistukset, jotka antavat 
mahdollisuuksia uralla etenemiseen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 35
Suositus 3 a (uusi)

3 a. ottavat huomioon pyrkiessään luomaan 
ohjelmia, joilla opetetaan avaintaitoja 
työntekijöille, joilla on vähäinen 
ammattitaito, että työntekijän tekemä työ on 
usein niin uuvuttavaa, että tiedon 
omaksuminen työn ohessa ei ole 
välttämättä mahdollista;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 36
Suositus 3 b (uusi)

3 b. kehittävät malleja sellaisten 
henkilöiden työllistämiseksi ja 
integroimiseksi, joita ei saavuteta 
kunnianhimoisilla elinikäisten 
avaintaitojen opettamista koskevilla 
suunnitelmilla siirryttäessä 
tietoyhteiskuntaan ja jotka eivät pääse 
mukaan elinikäiseen oppimiseen tai eivät 
pysy siinä mukana;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 37
Suositus 4

4. varmistavat, että aikuisten jatkuvaan 
yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen on olemassa asianmukainen 
infrastruktuuri mukaan luettuina opettajat ja 
kouluttajat, koulutuksen saatavuuden 
varmistavat toimenpiteet ja aikuisten 
erilaiset tarpeet huomioon ottava 
tukijärjestelmä oppijoille;

4. varmistavat, että aikuisten jatkuvaan 
yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen on olemassa asianmukainen 
infrastruktuuri mukaan luettuina opettajat ja 
kouluttajat, kouluille tarjottavaa tukea 
parantavat toimet parantamalla niiden 
hallintoa ja niiden arvoa, koulutuksen 
saatavuuden varmistavat toimenpiteet ja 
aikuisten erilaiset tarpeet ja taidot huomioon 
ottava tukijärjestelmä oppijoille;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 38
Suositus 4 a (uusi)

4 a. varmistavat, että kaikissa koulutuksen 
ja jatkokoulutuksen alalla toteutettavissa 
järjestelyissä ja luotavissa 
mahdollisuuksissa otetaan erityisesti 
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huomioon naisten ja ikääntyneiden sekä 
muita heikommassa asemassa olevien 
ryhmien, kuten vammaisten, 
pitkäaikaistyöttömien, koulunsa 
keskeyttäneiden ja sellaisten henkilöiden, 
joiden perustaidot ovat heikot, tarpeet; 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 39
Suositus 4 a (uusi)

4 a. varmistavat, että julkisen ja yksityisen 
sektorin ja yritysten tarjoaman koulutuksen 
lisäksi kansalaisia tuetaan asianmukaisin 
toimin heidän taitojensa hankkimisessa, 
ylläpitämisessä ja kehittämisessä; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Proinsias De Rossa

Tarkistus 40
Suositus 4 a (uusi)

4 a. varmistavat, että kaikissa koulutuksen 
ja jatkokoulutuksen alalla toteutettavissa 
järjestelyissä ja luoduissa 
mahdollisuuksissa otetaan erityisesti 
huomioon muita heikommassa asemassa 
olevien henkilöiden, kuten vammaisten, 
etnisten vähemmistöjen ja 
pitkäaikaistyöttömien, tarpeet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 41
Suositus 4 a (uusi)
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4 a. kehittävät eurooppalaisen taitojen ja 
aloitteiden viitekehyksen, jonka tavoitteena 
on avoimuuden sekä virallisen ja 
arkioppimisen ja valmiuksien 
parantamiseen;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Sepp Kusstatscher

Tarkistus 42
Suositus 5

5. varmistavat, että yksittäisille kansalaisille 
suunnattu aikuisten yleissivistävä ja 
ammatillinen koulutus on johdonmukaista ja 
läheisessä yhteydessä työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaan ja muihin nuorisoa 
koskeviin politiikan aloihin ja että 
koulutuksen osalta tehdään yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien kanssa;

5. varmistavat, että yksittäisille kansalaisille 
suunnattu yleissivistävä ja ammatillinen 
koulutus ja jatkokoulutus on 
johdonmukaista ja läheisessä yhteydessä 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan ja muihin 
nuorisoa koskeviin politiikan aloihin ja että 
koulutuksen osalta tehdään yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien kanssa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Proinsias De Rossa

Tarkistus 43
Suositus 5

5. varmistavat, että yksittäisille kansalaisille 
suunnattu aikuisten yleissivistävä ja 
ammatillinen koulutus on johdonmukaista ja 
läheisessä yhteydessä työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaan ja muihin nuorisoa 
koskeviin politiikan aloihin ja että 
koulutuksen osalta tehdään yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien kanssa;

5. varmistavat, että yksittäisille kansalaisille 
suunnattu aikuisten yleissivistävä ja 
ammatillinen koulutus on johdonmukaista ja 
läheisessä yhteydessä työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaan ja muihin nuorisoa 
koskeviin politiikan aloihin ja että 
koulutuksen osalta tehdään yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien kanssa, ja varmistavat, että 
koulutuksen ja jatkokoulutuksen tarjoajat 
saavat asianmukaista koulutusta tasa-
arvoa ja monimuotoisuutta koskevissa 
kysymyksissä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 44
Suositus 5 a (uusi)

5 a. käyttäytyvät esimerkillisesti julkisen 
sektorin työehtosopimusneuvotteluissa ja 
siten rohkaisevat työmarkkinaosapuolia 
ymmärtämään avaintaitojen opettaminen 
osaksi palkallista työelämää ja 
integroimaan sen osaksi työaikaa; 
suosittelee jäsenvaltioille lisäksi, että ne 
tukevat pääsyä jatkokoulutukseen 
säätelemällä lainsäädännön avulla 
koulutuslomaa, elleivät 
työmarkkinaosapuolet säätele sitä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 45
Suositus 6 a (uusi)

6 a. ryhtyvät arvioimaan säännöllisesti sitä, 
kuinka jäsenvaltioiden koulutuksen 
tarjoajat onnistuvat avaintaitojen 
opettamisessa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 46
Suositus 6 a (uusi)

6 a. ottavat työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikassaan huomioon sen, että 
vaikka avaintaitojen opettaminen onnistuu, 
tieto vanhenee yhä nopeammin samalla 
kun pätevyysvaatimukset tiukentuvat, mikä 
voi johtaa määräaikaisten ja siten 
epävarmojen työsuhteiden lisääntymiseen 
ja kiristää ammatissaan aloittelevien 
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henkilöiden kilpailua työpaikoista, jolloin 
heikommassa asemassa ovat koulunsa 
ennen keskiastetta keskeyttäneet sekä 
hitaammin oppivat ikääntyneet työntekijät;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 47
Suositus 6 b (uusi)

6 b. torjuvat aktiivisesti henkilöiden, joiden 
koulutustaso on vapaiden työmarkkinoiden 
kysyntää alhaisempi, odotettavissa olevaa 
rakenteellisista syistä johtuvaa ja pysyvää 
syrjäytymistä esimerkiksi laajentamalla 
järjestelmällisesti julkista työllisyyssektoria, 
joka pystyy työllistämään yksityissektoria 
enemmän kilpailun suhteen heikossa 
asemassa olevia henkilöitä, koska sen 
tuotannon ja kannattavuuden kasvulle on 
pienemmät odotukset; 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 48
Suositus 6 a (uusi)

6 a. käyttävät ”Elinikäisen oppimisen 
avaintaitoja koskevaa eurooppalaista 
viitekehystä" arviointiperusteena ja 
arvioivat sen avulla työntekijöiden taitoja ja 
työkokemusta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 49
Suositus 6 b (uusi)
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6 b. käyttävät ”Elinikäisen oppimisen 
avaintaitoja koskevaa eurooppalaista 
viitekehystä" elinikäisen oppimisen 
onnistumisen arviointiin, tulosten ja 
edistymisen vertailuun alueiden ja 
jäsenvaltioiden välillä sekä alan hyvien 
käytäntöjen vaihtamiseen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 50
Suositus 6 a (uusi)

6 a. ottavat käyttöön alueellisia 
arviointimenetelmiä, jotka tarjoavat tietoa 
perustietojen sekä tieto- ja 
viestintätekniikan oppimisen käytännöistä 
ja ohjelmista, joita toimivaltaiset alueelliset 
viranomaiset ja yritykset panevat 
täytäntöön.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 51
Suositus 6 a (uusi)

6 a. ottavat käyttöön alueellisia tai 
kansallisia tulosluokituksia, joista käy ilmi, 
miten jonkin alueen tai jäsenvaltion 
koulutuksen tarjoajat ovat onnistuneet 
avaintaitojen opettamisessa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Christensen

Tarkistus 52
Suositus 6 a (uusi)



PE 371.929v01-00 18/2 AM\609296FI.doc

FI

6 a. varmistavat, että viitekehykseen 
liittyviä toimia arvioidaan jatkuvasti ja että 
valtion, alueiden ja kuntien tasolla kootaan 
kahden vuoden välein tiedot siitä, kuinka 
viitekehyksen ja siihen liittyvien 
viitearvojen toteuttaminen on edistynyt.

Or. da

Perustelu

Olisi kehotettava jäsenvaltioita eikä komissiota arvioimaan viitekehykseen liittyvää toimintaa. 
Toissijaisuus- ja laillisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on huolehdittava 
viitekehyksen jatkuvasta arvioinnista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 53
Aie 1

1. tukea jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kehittämään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen järjestelmiään ja panemaan 
täytäntöön tämän suosituksen, mukaan 
luettuna ”Elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevan eurooppalaisen viitekehyksen” 
käyttäminen vertailukohtana, jonka avulla 
helpotetaan vertaisoppimista ja hyvien 
toimintatapojen vaihtoa, sekä seuraamaan 
kehitystä ja raportoimaan saavutetusta 
edistyksestä Koulutus 2010 -työohjelmaa 
koskevilla, joka toinen vuosi laadittavilla 
raporteilla;

1. tukea jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kehittämään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen järjestelmiään ja panemaan 
täytäntöön tämän suosituksen, mukaan 
luettuna ”Elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevan eurooppalaisen viitekehyksen” 
käyttäminen vertailukohtana, jonka avulla 
helpotetaan vertaisoppimista ja sitä, että 
politiikkaa suunnittelevat laitokset, 
opetuslaitokset, työntekijät ja opiskelevat 
kansalaiset voivat itse vaihtaa hyviä 
toimintatapoja, sekä seuraamaan kehitystä 
ja raportoimaan saavutetusta edistyksestä 
Koulutus 2010 -työohjelmaa koskevilla, joka 
toinen vuosi laadittavilla raporteilla;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 54
Aie 3 a (uusi)

3 a. käyttää ”Elinikäisen oppimisen 
avaintaitoja koskevaa eurooppalaista 
viitekehystä" eurooppalaisten 



AM\609296FI.doc 19/2 PE 371.929v01-00

FI

yleissivistävien ja ammatillisten 
peruskoulutusjärjestelmien ja 
tutkintojärjestelmien yhteensopivuuden 
lisäämiseksi, jotta voidaan edistää 
tutkintojen vastavuoroista tunnustamista ja 
koulutettujen työntekijöiden liikkuvuutta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 55
Aie 4

4. tarkistaa ”Elinikäisen oppimisen 
avaintaitoja koskevan eurooppalaisen 
viitekehyksen” vaikutukset Koulutus 2010 
-työohjelman puitteissa ja toimittaa neljän 
vuoden kuluttua tämän suosituksen 
voimaantulosta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen saaduista 
kokemuksista ja vaikutuksista 
tulevaisuuteen.

4. tiedustella jäsenvaltioilta kolme vuotta 
tämän suosituksen hyväksymisen jälkeen, 
miltä osin suositus on pantu täytäntöön 
jäsenvaltioissa ja onko se vähentänyt 
niiden kansalaisten määrää, joilla ei ole 
tarvittavia perus- ja avaintaitoja, sekä 
toimittaa tulokset Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 56
Aie 4

4. tarkistaa ”Elinikäisen oppimisen 
avaintaitoja koskevan eurooppalaisen 
viitekehyksen” vaikutukset Koulutus 2010 
-työohjelman puitteissa ja toimittaa neljän 
vuoden kuluttua tämän suosituksen 
voimaantulosta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen saaduista 
kokemuksista ja vaikutuksista 
tulevaisuuteen.

4. tiedustella jäsenvaltioilta kolme vuotta 
tämän suosituksen hyväksymisen jälkeen, 
miltä osin suositus on pantu täytäntöön 
jäsenvaltioissa ja onko se vähentänyt 
niiden kansalaisten määrää, joilla ei ole 
tarvittavia perus- ja avaintaitoja, sekä 
toimittaa tulokset Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle.

Or. fr
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Perustelu

Vaikka esittelijän tarkistus selventääkin tekstiä, on parempi säilyttää jäsenvaltioilla kolmen 
vuoden määräaika ennen toteutuksen arviointia, koska joissakin jäsenvaltioissa säädösten 
saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä kestää kauemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 57
Aie 4

4. tarkistaa ”Elinikäisen oppimisen 
avaintaitoja koskevan eurooppalaisen 
viitekehyksen” vaikutukset Koulutus 2010 
-työohjelman puitteissa ja toimittaa neljän 
vuoden kuluttua tämän suosituksen 
voimaantulosta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen saaduista 
kokemuksista ja vaikutuksista 
tulevaisuuteen.

4. kehottaa jäsenvaltioita antamaan kahden 
vuoden kuluttua tämän suosituksen 
hyväksymisestä komissiolle, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa esitetään, missä määrin suositus on 
pantu täytäntöön ja missä määrin niiden 
kansalaisten määrä on vähentynyt, joilla on 
perustietojen ja -valmiuksien tarvetta, sekä 
mitkä ovat suosituksen toteuttamisen suorat 
vaikutukset työllisyyteen.

Or. el

Perustelu

Ehdotusten toteuttamisen seurantaan jäsenvaltioissa on otettava mukaan myös vaikutukset 
työllisyystilanteeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 58
Liite, Johdanto, 1 kohta

Taidot on määritelty tässä asiayhteyteen 
sopivana tietojen, taitojen ja asenteiden 
kokonaisuutena. Kaikki yksilöt tarvitsevat 
avaintaitoja henkilökohtaisen onnistumisen 
tunnetta ja kehitystä, aktiivista 
kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
työtä varten. Yleissivistävän ja ammatillisen 
peruskoulutuksen päättymiseen mennessä 
nuorilla olisi oltava sellaiset avaintaidot, 
jotka antavat heille valmiudet 
aikuiselämään, ja näitä taitoja olisi 
ylläpidettävä, kehitettävä edelleen ja 

Taidot on määritelty tässä asiayhteyteen 
sopivana tietojen, taitojen ja asenteiden 
kokonaisuutena. Kaikki yksilöt tarvitsevat 
avaintaitoja henkilökohtaisen onnistumisen 
tunnetta ja kehitystä, aktiivista 
kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
työtä varten. Yleissivistävän ja ammatillisen 
peruskoulutuksen päättymiseen mennessä 
kaikilla olisi oltava sellaiset avaintaidot, että 
heillä on valmiudet yhteiskunnalliseen ja 
työelämään, ja että he pitävät yllä, 
kehittävät edelleen ja päivittävät näitä 
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päivitettävä osana elinikäistä oppimista. taitoja osana elinikäistä oppimista.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 59
Liite, Johdanto, 1 kohta

Taidot on määritelty tässä asiayhteyteen 
sopivana tietojen, taitojen ja asenteiden 
kokonaisuutena. Kaikki yksilöt tarvitsevat 
avaintaitoja henkilökohtaisen onnistumisen 
tunnetta ja kehitystä, aktiivista 
kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
työtä varten. Yleissivistävän ja ammatillisen 
peruskoulutuksen päättymiseen mennessä 
nuorilla olisi oltava sellaiset avaintaidot, 
jotka antavat heille valmiudet 
aikuiselämään, ja näitä taitoja olisi 
ylläpidettävä, kehitettävä edelleen ja 
päivitettävä osana elinikäistä oppimista. 

Taidot on määritelty tässä asiayhteyteen 
sopivana tietojen, taitojen ja asenteiden 
kokonaisuutena. Kaikki yksilöt tarvitsevat 
avaintaitoja henkilökohtaisen onnistumisen 
tunnetta ja kehitystä, aktiivista 
kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
työtä varten. Yleissivistävän ja ammatillisen 
peruskoulutuksen päättymiseen mennessä 
nuorilla olisi oltava sellaiset avaintaidot, 
jotka antavat heille valmiudet aikuiselämään 
ja työelämään. Samoin on tärkeää 
ymmärtää lahjakkuuksien ja kykyjen 
erilaisuus. Näitä taitoja olisi aina 
tarvittaessa ylläpidettävä, kehitettävä 
edelleen ja päivitettävä osana elinikäistä 
oppimista

Or. fr

Perustelu

Koulutusta on annettava työntekijän kulloistenkin tarpeiden mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 60
Liite, Johdanto, 1 kohta

Taidot on määritelty tässä asiayhteyteen 
sopivana tietojen, taitojen ja asenteiden 
kokonaisuutena. Kaikki yksilöt tarvitsevat 
avaintaitoja henkilökohtaisen onnistumisen 
tunnetta ja kehitystä, aktiivista 
kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
työtä varten. Yleissivistävän ja ammatillisen 
peruskoulutuksen päättymiseen mennessä 
nuorilla olisi oltava sellaiset avaintaidot, 

Taidot on määritelty tässä asiayhteyteen 
sopivana tietojen, taitojen ja asenteiden 
kokonaisuutena. Kaikki yksilöt tarvitsevat 
avaintaitoja henkilökohtaisen onnistumisen 
tunnetta ja kehitystä, aktiivista 
kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
työtä varten. Yleissivistävän ja ammatillisen 
peruskoulutuksen päättymiseen mennessä 
nuorilla olisi oltava sellaiset avaintaidot, 
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jotka antavat heille valmiudet 
aikuiselämään, ja näitä taitoja olisi 
ylläpidettävä, kehitettävä edelleen ja 
päivitettävä osana elinikäistä oppimista.

jotka antavat heille valmiudet 
aikuiselämään, elämään työntekijänä sekä 
vastuuntuntoisena kansalaisena, joka on 
tietoinen sosiaalisista ja ekologisista 
seikoista, ja näitä taitoja olisi ylläpidettävä, 
kehitettävä edelleen ja päivitettävä osana 
elinikäistä oppimista.

Or. el

Perustelu

Kouluopetukseen ja vastaaviin taitoihin olisi liitettävä myös kansalaisille tiedottaminen 
heidän velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 61
Liite, Johdanto, 2 kohta

Monet avaintaidot ovat limittäisiä ja 
läheisesti toisiinsa sidoksissa: tietyn alueen 
olennaiset piirteet tukevat myös toisen 
alueen taitoja. Kieleen, lukemiseen, 
laskemiseen sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaan liittyvät perustaidot 
muodostavat oppimisen olennaisen perustan, 
ja oppimistaidot tukevat kaikkea 
oppimistoimintaa. Viitekehyksessä 
sovelletaan tiettyjä teemoja, jotka ovat 
tärkeitä kaikissa kahdeksassa avaintaidossa: 
kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus, 
ongelmanratkaisu, riskinarviointi, 
päätöksenteko ja tunteiden rakentava 
hallinta.

Monet avaintaidot ovat limittäisiä ja 
läheisesti toisiinsa sidoksissa: tietyn alueen 
olennaiset piirteet tukevat myös toisen 
alueen taitoja. Kieleen, lukemiseen, 
laskemiseen sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaan liittyvät perustaidot 
muodostavat oppimisen olennaisen perustan, 
ja oppimistaidot tukevat kaikkea 
oppimistoimintaa. Viitekehyksessä 
sovelletaan tiettyjä teemoja, jotka ovat 
tärkeitä kaikissa kahdeksassa avaintaidossa: 
kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus, 
osallistuminen yhteiskunnalliseen 
elämään, ekologisten ongelmien 
kohtaaminen sekä siihen kuuluva 
yhteiskunnallinen tiedostaminen, 
ongelmanratkaisu, riskinarviointi, 
päätöksenteko ja tunteiden rakentava 
hallinta.

Or. el

Perustelu

Kouluopetukseen ja vastaaviin taitoihin olisi liitettävä myös kansalaisille tiedottaminen 
heidän velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sepp Kusstatscher

Tarkistus 62
Liite, Johdanto, 2 kohta

Monet avaintaidot ovat limittäisiä ja 
läheisesti toisiinsa sidoksissa: tietyn alueen 
olennaiset piirteet tukevat myös toisen 
alueen taitoja. Kieleen, lukemiseen, 
laskemiseen sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaan liittyvät perustaidot 
muodostavat oppimisen olennaisen perustan, 
ja oppimistaidot tukevat kaikkea 
oppimistoimintaa. Viitekehyksessä 
sovelletaan tiettyjä teemoja, jotka ovat 
tärkeitä kaikissa kahdeksassa avaintaidossa: 
kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus, 
ongelmanratkaisu, riskinarviointi, 
päätöksenteko ja tunteiden rakentava 
hallinta. 

Monet avaintaidot ovat limittäisiä ja 
läheisesti toisiinsa sidoksissa: tietyn alueen 
olennaiset piirteet tukevat myös toisen 
alueen taitoja. Kieleen, lukemiseen, 
laskemiseen sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaan liittyvät perustaidot 
muodostavat oppimisen olennaisen perustan, 
ja oppimistaidot tukevat kaikkea 
oppimistoimintaa. Viitekehyksessä 
sovelletaan tiettyjä teemoja, jotka ovat 
tärkeitä kaikissa kahdeksassa avaintaidossa: 
kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus, 
ongelmanratkaisu, riskinarviointi, 
päätöksenteko, halukkuus tehdä päätöksiä 
ja kyky työskennellä paineen alaisena ja 
tunteiden rakentava hallinta.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 63
Liite, Otsikko 3, kohta A, alakohta 3

Myönteinen asenne matematiikkaan 
perustuu totuuden kunnioittamiseen ja
haluun etsiä syitä ja arvioida niiden 
validiteetti.

Myönteinen asenne matematiikkaan 
perustuu haluun etsiä syitä ja arvioida niiden 
validiteetti.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 64
Liite, Otsikko 6, Määritelmä

Määritelmä: Näihin avaintaitoihin sisältyvät 
kaikki käyttäytymisen muodot, jotka antavat 
yksilöille valmiudet osallistua vaikuttaen ja 

Määritelmä: Näihin avaintaitoihin sisältyvät 
kaikki käyttäytymisen muodot, jotka antavat 
yksilöille valmiudet osallistua vaikuttaen ja 
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rakentavalla tavalla yhteiskunta- ja 
työelämään yhä erilaistuvissa yhteiskunnissa 
sekä ratkaista tarvittaessa konflikteja. 
Kansalaisuuteen liittyvien taitojen avulla 
yksilöt voivat osallistua kansalaistoimintaan, 
koska heillä on tarvittava tieto 
yhteiskunnallisista ja poliittisista käsitteistä 
ja rakenteista ja he ovat sitoutuneet 
osallistumaan aktiiviseen ja demokraattiseen 
toimintaan.

rakentavalla tavalla yhteiskunta- ja 
työelämään yhä erilaistuvissa yhteiskunnissa 
sekä ratkaista tarvittaessa konflikteja. 
Kansalaisuuteen liittyvien taitojen avulla 
yksilöt voivat osallistua kansalaistoimintaan, 
koska heillä on tarvittava tieto 
yhteiskunnallisista ja poliittisista käsitteistä 
ja rakenteista ja he ovat sitoutuneet 
osallistumaan aktiiviseen ja demokraattiseen 
toimintaan. Elinikäisen oppimisen 
tavoitteena ei ole ainoastaan mukautua 
muutokseen vaan myös vaikuttaa siihen 
aktiivisesti.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sepp Kusstatscher

Tarkistus 65
Liite, Otsikko 6, kohta A, alakohta 1

A. Henkilökohtainen ja sosiaalinen 
hyvinvointi edellyttää, että yksilöt 
ymmärtävät, kuinka he voivat pitää yllä 
mahdollisimman hyvää fyysistä 
terveydentilaa ja mielenterveyttä, myös 
omien ja perheensä voimavarojen perustana, 
ja tietävät terveiden elämäntapojen edistävän 
terveyttä. Jotta yksilö voi onnistua 
ihmissuhteissa ja osallistua 
yhteiskuntaelämään, on olennaisen tärkeää, 
että hän ymmärtää eri yhteisöissä ja 
ympäristöissä (esimerkiksi työelämässä) 
yleisesti hyväksyttävät käyttäytymissäännöt 
ja tavat ja on tietoinen peruskäsitteistä, jotka 
koskevat yksilöitä, ryhmiä, 
työorganisaatioita, sukupuolten välistä tasa-
arvoa, yhteiskuntaa ja kulttuuria. On 
olennaisen tärkeää ymmärtää 
eurooppalaisten yhteiskuntien 
monikulttuuristen ja sosioekonomisten 
näkökohtien sekä kansallisten kulttuuri-
identiteettien ja eurooppalaisen identiteetin 
keskinäistä vuorovaikutusta.

A. Henkilökohtainen ja sosiaalinen 
hyvinvointi edellyttää, että yksilöt 
ymmärtävät, kuinka he voivat pitää yllä 
mahdollisimman hyvää fyysistä 
terveydentilaa ja mielenterveyttä, myös 
omien, lähipiirin ja perheensä voimavarojen 
perustana, ja tietävät terveiden 
elämäntapojen edistävän terveyttä. Jotta 
yksilö voi onnistua ihmissuhteissa ja 
osallistua yhteiskuntaelämään, on olennaisen 
tärkeää, että hän ymmärtää eri yhteisöissä ja 
ympäristöissä (esimerkiksi työelämässä) 
yleisesti hyväksyttävät käyttäytymissäännöt 
ja tavat ja on tietoinen peruskäsitteistä, jotka 
koskevat yksilöitä, ryhmiä, 
työorganisaatioita, sukupuolten välistä tasa-
arvoa, yhteiskuntaa ja kulttuuria. On 
olennaisen tärkeää ymmärtää 
eurooppalaisten yhteiskuntien 
monikulttuuristen ja sosioekonomisten 
näkökohtien sekä kansallisten kulttuuri-
identiteettien ja eurooppalaisen identiteetin 
keskinäistä vuorovaikutusta.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Proinsias De Rossa

Tarkistus 66
Liite, Otsikko 7, Määritelmä

Määritelmä: Yrittäjyydellä tarkoitetaan 
yksilöiden kykyä muuntaa ideat toiminnaksi. 
Siihen sisältyy luovuutta, innovointia ja 
riskinottoa sekä kyky suunnitella ja toteuttaa 
projekteja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Yrittäjyys tukee kaikkia jokapäiväisessä 
elämässä kotona ja yhteiskunnassa ja auttaa 
työntekijöitä olemaan tietoisia työnsä 
laajemmasta kehyksestä ja hyödyntämään 
tilaisuuksia. Se on myös perusta 
erityistaidoille ja -tiedolle, jota yrittäjät 
tarvitsevat aloittaessaan sosiaalista tai 
kaupallista yritystoimintaa.

Määritelmä: Yrittäjyydellä tarkoitetaan 
yksilöiden kykyä muuntaa ideat toiminnaksi. 
Siihen sisältyy luovuutta, innovointia ja 
riskinottoa sekä kyky suunnitella ja toteuttaa 
projekteja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Yrittäjyys tukee kaikkia jokapäiväisessä 
elämässä kotona ja yhteiskunnassa ja auttaa 
työntekijöitä olemaan tietoisia työnsä 
laajemmasta kehyksestä ja hyödyntämään 
tilaisuuksia. Se on myös perusta 
erityistaidoille ja -tiedolle, jota tarvitsevat 
sosiaalista tai kaupallista yritystoimintaa 
käynnistävät tai siihen osallistuvat 
henkilöt, ja siihen pitäisi sisältyä tieto 
eettisistä arvoista ja sen pitäisi edistää 
hyvää hallintotapaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Proinsias De Rossa

Tarkistus 67
Liite, Otsikko 7, kohta 1

Tarvittaviin tietoihin kuuluvat tarjolla olevat 
henkilökohtaisen, ammatillisen ja/tai 
liiketoiminnan mahdollisuudet, myös 
”kokonaisuuden näkemiseen” liittyvät 
seikat, jotka ovat ihmisten elämän ja 
työskentelyn kehys. Näitä seikkoja ovat laaja 
talouden toiminnan tuntemus sekä käsitys 
työnantajan tai organisaation 
mahdollisuuksista ja haasteista. Yksilöiden 
tulisi lisäksi olla tietoisia yritysten eettisestä 
kannasta ja siitä, kuinka he voivat edistää 
hyviä asioita esimerkiksi reilun kaupan tai 
sosiaalisen yritystoiminnan kautta.

Tarvittaviin tietoihin kuuluvat tarjolla olevat 
henkilökohtaisen, ammatillisen ja/tai 
liiketoiminnan mahdollisuudet, myös 
”kokonaisuuden näkemiseen” liittyvät 
seikat, jotka ovat ihmisten elämän ja 
työskentelyn kehys. Näitä seikkoja ovat laaja 
talouden toiminnan tuntemus sekä käsitys 
työnantajan tai organisaation 
mahdollisuuksista ja haasteista sekä siitä, 
että molempien työmarkkinaosapuolten on 
tarpeen sitoutua rakentavasti 
työehtosopimusneuvotteluihin. Yksilöiden 
tulisi lisäksi olla tietoisia eettisistä arvoista
ja siitä, kuinka he voivat edistää hyviä 
asioita esimerkiksi reilun kaupan, hyvän 
hallintotavan tai sosiaalisen yritystoiminnan 
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kautta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Proinsias De Rossa

Tarkistus 68
Liite, Otsikko 7, kohta 2

Taitoihin kuuluvat kyky hallinnoida 
projekteja ennakoivasti (esimerkiksi 
suunnitteluun, organisointiin, hallinnointiin, 
johtamiseen ja tehtävien delegoimiseen, 
analysointiin, viestintään, raportointiin, 
arviointiin ja tietojen rekisteröintiin liittyvät 
taidot) sekä kyky työskennellä sekä 
yksilöllisesti että yhteistyöryhmissä. 
Olennaisia ovat kyky kartoittaa omia 
vahvuuksia ja heikkouksia sekä kyky 
arvioida tilanteita ja ottaa tarvittaessa 
riskejä.

Taitoihin kuuluvat kyky hallinnoida 
projekteja ennakoivasti (esimerkiksi 
suunnitteluun, organisointiin, hallinnointiin, 
johtamiseen ja tehtävien delegoimiseen, 
analysointiin, viestintään, raportointiin, 
arviointiin ja tietojen rekisteröintiin liittyvät 
taidot), tehokas edustaminen ja 
neuvotteleminen sekä kyky työskennellä 
sekä yksilöllisesti että yhteistyöryhmissä. 
Olennaisia ovat kyky kartoittaa omia 
vahvuuksia ja heikkouksia sekä kyky 
arvioida tilanteita ja ottaa tarvittaessa 
riskejä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 69
Liite, Otsikko 8, Määritelmä

Määritelmä: Ymmärretään, mikä merkitys 
on ajatusten, kokemusten ja tunteiden 
luovalla ilmaisemisella eri välineiden avulla, 
esimerkiksi musiikin, esittävien taiteiden, 
kirjallisuuden ja kuvaamataiteiden 
välityksellä.

Määritelmä: Ymmärretään, mikä merkitys 
on ajatusten, kokemusten ja tunteiden 
luovalla ilmaisemisella eri välineiden avulla, 
esimerkiksi musiikin, esittävien taiteiden, 
kirjallisuuden ja kuvaamataiteiden 
välityksellä. Siihen sisältyy myös kyky 
ilmaista itseään taiteellisesti ja osallistua 
kulttuuritoimintaan.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 70
Liite, Otsikko 8, kohta 1

Kulttuurin tuntemuksella tarkoitetaan 
perustietoa tärkeimmistä kulttuuriteoksista –
myös nykyaikaisesta populaarikulttuurista –
merkittävänä osana ihmiskunnan historiaa ja 
ottaen huomioon kansallisen ja 
eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja niiden 
merkityksen maailmassa. On olennaisen 
tärkeää ymmärtää Euroopan (ja Euroopan 
maiden) kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta ja tarvetta säilyttää tämä 
monimuotoisuus, samoin kuin ymmärtää 
yleisten mieltymysten kehityssuuntauksia ja
esteettisten tekijöiden merkitystä 
jokapäiväisessä elämässä.

Kulttuurin tuntemuksella tarkoitetaan 
perustietoa tärkeimmistä kulttuuriteoksista –
myös nykyaikaisesta populaarikulttuurista –
merkittävänä osana ihmiskunnan historiaa. 
On olennaisen tärkeää ymmärtää Euroopan 
yhteiskuntien (ja maailman muiden 
alueiden) kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta ja tarvetta säilyttää tämä 
monimuotoisuus, samoin kuin ymmärtää 
esteettisten tekijöiden merkitystä 
jokapäiväisessä elämässä.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 71
Liite, Otsikko 8, kohta 2

Taitoihin sisältyvät sekä taito ilmaista että 
taito arvostaa muiden ilmaisua: itseilmaisu 
eri välineiden avulla yksilön luontaisia 
kykyjä käyttäen ja taideteosten ja esitysten 
arvostaminen ja niistä nauttiminen. Taitoja 
ovat myös kyky suhteuttaa omat luovat ja 
ilmiasulliset näkökannat toisten 
mielipiteisiin sekä kyky kartoittaa ja 
toteuttaa käytännössä kulttuuritoiminnan 
tarjoamat taloudellisen toiminnan 
mahdollisuudet.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä kohta on lähinnä semanttinen, ja se voi vaikeuttaa tekstin tulkintaa kokonaisuutena.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Proinsias De Rossa

Tarkistus 72
Liite, Otsikko 8, kohta 2

Taitoihin sisältyvät sekä taito ilmaista että 
taito arvostaa muiden ilmaisua: itseilmaisu 
eri välineiden avulla yksilön luontaisia 
kykyjä käyttäen ja taideteosten ja esitysten 
arvostaminen ja niistä nauttiminen. Taitoja 
ovat myös kyky suhteuttaa omat luovat ja 
ilmiasulliset näkökannat toisten 
mielipiteisiin sekä kyky kartoittaa ja 
toteuttaa käytännössä kulttuuritoiminnan 
tarjoamat taloudellisen toiminnan 
mahdollisuudet.

Taitoihin sisältyvät sekä taito ilmaista että 
taito arvostaa muiden ilmaisua: itseilmaisu 
eri välineiden avulla yksilön luontaisia 
kykyjä käyttäen ja taideteosten ja esitysten 
arvostaminen ja niistä nauttiminen. Taitoja 
ovat myös kyky suhteuttaa omat luovat ja 
ilmiasulliset näkökannat toisten 
mielipiteisiin sekä kyky kartoittaa ja 
toteuttaa käytännössä luovaa ilmaisua ja 
kulttuuritoiminnan tarjoamia taloudellisen 
toiminnan mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 73
Liite, Otsikko 8, kohta 2

Taitoihin sisältyvät sekä taito ilmaista että 
taito arvostaa muiden ilmaisua: itseilmaisu 
eri välineiden avulla yksilön luontaisia 
kykyjä käyttäen ja taideteosten ja esitysten 
arvostaminen ja niistä nauttiminen. Taitoja 
ovat myös kyky suhteuttaa omat luovat ja 
ilmiasulliset näkökannat toisten 
mielipiteisiin sekä kyky kartoittaa ja 
toteuttaa käytännössä kulttuuritoiminnan 
tarjoamat taloudellisen toiminnan 
mahdollisuudet.

Taitoihin sisältyvät sekä taito ilmaista että 
taito arvostaa muiden ilmaisua: itseilmaisu 
eri välineiden avulla yksilön luontaisia 
kykyjä käyttäen ja taideteosten ja esitysten 
arvostaminen ja niistä nauttiminen. Taitoja 
ovat myös kyky suhteuttaa omat luovat ja 
ilmiasulliset näkökannat toisten 
mielipiteisiin sekä kyky hyväksyä 
erilaisuutta.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Proinsias De Rossa

Tarkistus 74
Liite, Otsikko 8, kohta 3

Voimakas identiteetti on perustana sille, että 
yksilö voi kunnioittaa kulttuuri-ilmaisun 
monimuotoisuutta ja asennoitua siihen 

Identiteetti voi olla perustana sille, että 
yksilö voi kunnioittaa kulttuuri-ilmaisun 
monimuotoisuutta ja asennoitua siihen 
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avoimesti. Myönteiseen asenteeseen 
sisältyvät myös luovuus ja halu kehittää 
esteettistä kapasiteettia taiteellisen 
itseilmaisun ja kulttuuriharrastuneisuuden 
kautta.

avoimesti. Myönteiseen asenteeseen 
sisältyvät myös luovuus ja halu kehittää 
esteettistä kapasiteettia taiteellisen 
itseilmaisun ja kulttuuriharrastuneisuuden 
kautta.

Or. en


