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Ehdotus suositukseksi (KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 8
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Käytettävissä olevien tietojen mukaan 
10–20 prosenttia unionin väestöstä ei 
ymmärrä eikä pysty käyttämään painettua 
ja kirjallista aineistoa, joka on 
välttämätöntä, jotta he voivat saavuttaa 
tavoitteensa, parantaa tietojaan ja taitojaan 
ja kehittää potentiaaliaan.

Or. en

Perustelu

Niin kutsuttua "tietoon perustuvaa" yhteiskuntaa koskevissa käsitteissä pitäisi ottaa huomioon 
myös lukutaidottomuus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 9
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

(4 b) Kaikissa koulutusalan järjestelyissä ja 
mahdollisuuksissa on otettava erityisesti 
huomioon lukutaidottomuus, digitaalinen 
lukutaidottomuus sekä laskutaidottomuus.

Or. en

Perustelu

Niin kutsuttua "tietoon perustuvaa" yhteiskuntaa koskevissa käsitteissä pitäisi ottaa huomioon 
myös lukutaidottomuus, digitaalinen lukutaidottomuus sekä laskutaidottomuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 10
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Marraskuussa 2004 hyväksytyssä 
neuvoston raportissa koulutuksen 
laajemmasta asemasta korostettiin sitä, että 
koulutus auttaa säilyttämään ja uudistamaan 
yhteiskunnan yhteistä kulttuuritaustaa ja että 
se on erityisen tärkeää aikana, jolloin kaikki 
jäsenvaltiot joutuvat pohtimaan, kuinka 
kohdata kasvavan sosiaalisen ja kulttuurisen 
moninaisuuden tuomat haasteet. Lisäksi 
koulutuksen merkittävänä tehtävänä 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittajana on 
tukea kansalaisten pääsyä työelämään ja 
pysymistä työllistettynä.

(5) Marraskuussa 2004 hyväksytyssä 
neuvoston raportissa koulutuksen 
laajemmasta asemasta korostettiin sitä, että 
koulutus auttaa säilyttämään ja uudistamaan 
yhteiskunnan yhteistä kulttuuritaustaa sekä 
oppimaan keskeisiä sosiaalisia ja 
yhteiskunnallisia arvoja, kuten 
kansalaisuutta, tasa-arvoa, 
suvaitsevaisuutta ja muiden ihmisten 
kunnioittamista, jotka ovat erityisen 
tärkeitä aikana, jolloin kaikki jäsenvaltiot 
joutuvat pohtimaan, kuinka kohdata 
kasvavan sosiaalisen ja kulttuurisen 
moninaisuuden tuomat haasteet. Lisäksi 
koulutuksen merkittävänä tehtävänä 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittajana on 
tukea kansalaisten pääsyä työelämään ja 
pysymistä työllistettynä.

Or. fr



AM\610836FI.doc 3/7 PE 372.095v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 11
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 
nuorisoon vaikuttavia politiikan aloja.

(13) Tämän suosituksen tavoitteena on 
edistää laadukkaan, eurooppalaisen 
yhteiskunnan ja varsinkin työmarkkinoiden 
uusiin tarpeisiin mukautetun 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 työelämään 
sekä yleisesti ottaen 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, yhtäläisten 
mahdollisuuksien politiikkaa sekä muita 
nuorisoon vaikuttavia politiikan aloja.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 12
Suositus 1

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

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

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 13
Suositus 2 a (uusi)

2 a. varmistavat, että kaikissa 
koulutusalalla toteutettavissa toimissa 
otetaan huomioon epäedullisessa asemassa 
olevien henkilöiden erityistarpeet;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 14
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, tukitoimenpiteet oppilaitoksia 
varten, koulutuksen saatavuuden 
varmistavat toimenpiteet ja aikuisten 
erilaiset tarpeet ja taidot huomioon ottava 
tukijärjestelmä oppijoille;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 15
Aie 1

1. tukea jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kehittämään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen järjestelmiään ja panemaan 
täytäntöön tämän suosituksen, mukaan 

1. tukea jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kehittämään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen järjestelmiään ja panemaan 
täytäntöön tämän suosituksen, mukaan 
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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;

luettuna ”Elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevan eurooppalaisen viitekehyksen”,
joka toimitetaan poliittisille päättäjille, 
koulutuksen tarjoajille, työnantajille ja 
oppijoille itselleen, 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;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 16
Liite, Avaintaidot, 1 kohta, otsikko

Viestintä äidinkielellä Viestintä ja koulutus äidinkielellä

Or. en

Perustelu

Kuten UNESCO on useaan otteeseen todennut, äidinkielellä annettava koulutus on tärkeä osa 
laadukasta koulutusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 17
Liite, Avaintaidot, 4 kohta, 1 alakohta

Digitaalinen osaaminen edellyttää vankkoja 
tietoja tietoyhteiskunnan teknologian 
olemuksesta, asemasta ja mahdollisuuksista 
arkiyhteyksissä sekä yksityis- että 
sosiaalisessa elämässä että työssä. Näihin 
kuuluvat tärkeimmät tietokonesovellukset, 
kuten tekstinkäsittely, taulukot, tietokannat, 
tiedon tallennus ja hallinta sekä Internetin ja 
elektronisten välineiden (sähköpostin, 
verkkotyökalujen) käytön tarjoamien 
mahdollisuuksien ymmärtäminen vapaa-
aikana, tiedonvälityksessä ja 
yhteistyöverkkoja käytettäessä, opinnoissa ja 

Digitaalinen osaaminen edellyttää vankkoja 
tietoja tietoyhteiskunnan teknologian 
olemuksesta, asemasta ja mahdollisuuksista 
arkiyhteyksissä sekä yksityis- että 
sosiaalisessa elämässä että työssä. Näihin 
kuuluvat tärkeimmät tietokonesovellukset, 
kuten tekstinkäsittely, taulukot, tietokannat, 
tiedon tallennus ja hallinta sekä Internetin
kaikkine vaaroineen ja elektronisten 
välineiden (sähköpostin, verkkotyökalujen) 
käytön tarjoamien mahdollisuuksien 
ymmärtäminen työssä, vapaa-aikana, 
tiedonvälityksessä ja yhteistyöverkkoja 
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tutkimustyössä. Lisäksi olisi ymmärrettävä, 
miten tietoyhteiskunnan teknologialla 
voidaan tukea luovuutta ja 
innovaatiotoimintaa, sekä oltava tietoinen 
tietojen validiteettiin ja luotettavuuteen 
liittyvistä kysymyksistä samoin kuin
tietoyhteiskunnan interaktiivista käyttöä 
koskevista eettisistä periaatteista.

käytettäessä, opinnoissa ja tutkimustyössä. 
Lisäksi olisi ymmärrettävä, miten 
tietoyhteiskunnan teknologialla voidaan 
tukea luovuutta ja innovaatiotoimintaa, sekä 
oltava tietoinen tietojen validiteettiin ja 
luotettavuuteen liittyvistä kysymyksistä ja 
tunnettava tietoyhteiskunnan interaktiivista 
käyttöä koskevat lait ja eettiset periaatteet
sekä perustavanlaatuiset ihmisoikeudet.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 18
Liite, Avaintaidot, 4 kohta, 2 a alakohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on lisäksi ponnisteltava 
erityisesti miesten ja naisten välillä 
tietoyhteiskunnan teknologioiden käytössä 
yhä vallitsevan kuilun kuromiseksi 
umpeen.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 19
Liite, Avaintaidot, 6 kohta, A osa, 2 kohta

Keskeisiä tässä avaintaidossa ovat seuraavat 
taidot: taito kommunikoida rakentavasti eri 
ympäristöissä, taito ilmaista ja ymmärtää eri 
näkökantoja, taito neuvotella luottamusta 
herättäen ja kyky tuntea empatiaa. 
Yksilöiden olisi kyettävä käsittelemään 
stressiä ja turhautumista, ilmaisemaan näitä 
tunteita rakentavalla tavalla sekä erottamaan 
toisistaan henkilökohtaiset ja ammatilliset
osa-alueet.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon).

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 20
Liite, Avaintaidot, 6 kohta, B osa, 1 kohta

B. Kansalaisuuteen liittyvät taidot perustuvat 
tietoon demokratian, kansalaisuuden ja 
kansalaisoikeuksien käsitteistä, myös tietoon 
siitä, kuinka käsitteet ilmaistaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa ja 
kansainvälisissä julistuksissa ja kuinka niitä 
sovelletaan eri instituutioissa paikallis- ja 
aluetasolla sekä kansallisella, Euroopan ja 
kansainvälisellä tasolla. Olennaista on 
jäsenvaltion, Euroopan ja maailman 
historian ja nykyajan keskeisten 
tapahtumien, kehityssuuntauksien ja 
tekijöiden ja etenkin Euroopan 
monimuotoisuuden tuntemus sekä tieto 
yhteiskunnallisten ja poliittisten liikkeiden 
tavoitteista, arvoista ja toimintalinjoista.

B. Kansalaisuuteen liittyvät taidot perustuvat 
tietoon demokratian, oikeuden, tasa-arvon, 
kansalaisuuden ja kansalaisoikeuksien 
käsitteistä, myös tietoon siitä, kuinka 
käsitteet ilmaistaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja kansainvälisissä 
julistuksissa ja kuinka niitä sovelletaan eri 
instituutioissa paikallis- ja aluetasolla sekä 
kansallisella, Euroopan ja kansainvälisellä 
tasolla. Olennaista on jäsenvaltion, 
Euroopan ja maailman historian ja nykyajan 
keskeisten tapahtumien, kehityssuuntauksien 
ja tekijöiden ja etenkin Euroopan 
monimuotoisuuden tuntemus sekä tieto 
yhteiskunnallisten ja poliittisten liikkeiden 
tavoitteista, arvoista ja toimintalinjoista.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 21
Liite, Avaintaidot, 7 kohta, 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 yrittäjät, 
naiset ja miehet, tarvitsevat aloittaessaan 
sosiaalista tai kaupallista yritystoimintaa.

Or. fr


