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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen elinikäisen oppimisen 
avaintaidoista. 

Kaikilla kansalaisilla on oltava mahdollisuus koulutukseen. Ketään ei pidä syrjiä sukupuolen, 
taloudellisen tilanteen, kansalaisuuden tai etnisen alkuperän, asuinalueen, äidinkielen tai 
fyysisen kunnon perusteella. Tästä syystä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota keski-ikäisiin 
naisiin ja teini-ikäisiin poikiin.  Tiedon, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen taso on 
yhteydessä henkilön asemaan työmarkkinoilla. Keski-ikäisten ja vanhempien naisten 
puutteellinen koulutus – sekä työttömyys – on erityisesti uusia jäsenvaltioita koskeva 
ongelma. Valmistelija on huomannut, että kaikkialla Euroopassa pojista yhä useampi lopettaa 
opintonsa pakollisen peruskoulun jälkeen.  Poikia on kannustettava jatkamaan opintojaan 
lukiossa tai ammattikoulussa sekä työpaikan saantiin. Samalla on varmistettava, että tytöillä 
on yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikentasoiseen koulutukseen, peruskoulutus ja yliopisto-
koulutus mukaan luettuina, sekä työpaikalla. Valmistelija haluaa korostaa, että Euroopan 
komission esittämää avaintaitojen luetteloa olisi pidettävä luettelona taidoista, jotka ihmisten 
olisi pyrittävä saavuttamaan elämänsä aikana. On myös tärkeää ymmärtää ja tunnustaa, että 
ihmiset ja heidän taitonsa ja kykynsä ovat erilaisia.  Valmistelija haluaa korostaa, että 
työpaikan saaminen on paras kannustin oppimiselle.  Työttömyysaste on edelleen erittäin 
korkea joissakin jäsenvaltioissa eikä akateeminen koulutus takaa työllistymistä. 

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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 

(4) Keskustelleessaan yhteisön 
työllisyyskehityksen parantamisesta 
Lissabonin tavoitteen saavuttamiseksi eli 
EU:n keskimääräisen työllisyysasteen 
nostamiseksi 70 prosenttiin ja naisten 
keskimääräisen työllisyysasteen 
nostamiseksi vähintään 60 prosenttiin 
maaliskuussa 2003 ja joulukuussa 2003 
kokoontuneet Eurooppa-neuvostot osoittivat 
lujaa päättäväisyyttä sukupuolten tasa-
arvoa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 371.748v01-00 4/6 PA\606640FI.doc

FI

muutoksiin, heidän integroimistaan 
työmarkkinoille sekä elinikäisen oppimisen 
keskeistä merkitystä.

koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi ja
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.

Tarkistus 2
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 mahdollisuudet kehittää 
avaintaitonsa tasolle, joka antaa heille 
valmiudet aikuiselämään ja perustan jatko-
oppimiselle ja työelämälle; lisäävät 
elinikäisen oppimisen vaikutuksia 
henkilökohtaiseen kehitykseen, 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, 
aktiiviseen kansalaisuuteen ja sukupuolten 
tasa-arvoon poistamalla yhteiskunnallisia 
sukupuolistereotypioita;

Tarkistus 3
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 vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa; monipuolistavat 
nuorten naisten uravalintoja, siten että 
kiinnitetään erityistä huomiota 
naisopiskelijoiden vähäiseen määrään 
luonnontieteisiin, teollisuuteen tai 
tekniikkaan liittyvillä aloilla, 
tietoyhteiskunnan teknologia mukaan 
luettuna, ja siihen, että naiset ovat vaarassa 
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syrjäytyä kokonaan näiden alojen 
työpaikoista;

Tarkistus 4
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 
avaintaitojaan ja että kansallisella sekä alue-
ja paikallistasolla kiinnitetään erityistä 
huomiota ensisijaisiin kohderyhmiin; 
edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa 
helpottamalla naisten osallistumista 
elinikäiseen oppimiseen ja parantamalla 
naisten osallistumista työmarkkinoihin;

Tarkistus 5
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, koulutuksen saatavuuden 
varmistavat toimenpiteet ja aikuisten 
erilaiset tarpeet huomioon ottava 
tukijärjestelmä oppijoille; varmistavat, että 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistaminen 
toteutetaan kaikilla koulutuksen ja 
ammattikoulutuksen aloilla;

Tarkistus 6
Liite, Johdanto, 1 kappale

Taidot on määritelty tässä asiayhteyteen 
sopivana tietojen, taitojen ja asenteiden 
kokonaisuutena. Kaikki yksilöt tarvitsevat 
avaintaitoja henkilökohtaisen onnistumisen 

Taidot on määritelty tässä asiayhteyteen 
sopivana tietojen, taitojen ja asenteiden 
kokonaisuutena. Kaikki yksilöt tarvitsevat 
avaintaitoja henkilökohtaisen onnistumisen 
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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.

tunnetta ja kehitystä, aktiivista 
kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
työtä varten. Avaintaitoja olisi pidettävä 
nyky-yhteiskunnassa tarvittavia taitoja 
osoittavina suuntaviivoina. Kaikkia 
mainittuja taitoja ei ole mahdollista hallita 
täydellisesti yleissivistävän koulutuksen 
päättymiseen mennessä. Nuorten olisi 
pikemminkin opittava kyseisten taitojen 
perusteet ja kehitettävä, päivitettävä ja 
ylläpidettävä niitä osana elinikäistä 
oppimista. On myös tärkeää ymmärtää, että 
ihmiset ja heidän taitonsa ja kykynsä ovat 
erilaisia ja kunnioittaa tätä.

Perustelu

Taidot ovat liian haastavat ja laajat kaikilta nuorilta vaadittaviksi. Tavoitteena olisi oltava 
elinikäinen oppiminen ja kehitys.

Tarkistus 7
Liite, Avaintaidot, 6 kohta, A osa, 2 kappale

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.

Keskeisiä tässä avaintaidossa ovat seuraavat 
taidot: taito kommunikoida rakentavasti eri 
ympäristöissä, olla suvaitsevainen, 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. 

Perustelu

Suvaitsevaisuus on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, kun puhutaan kyvystä tulla toimeen 
erilaisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa sekä sosiaalisista taidoista ja niiden
oppimisesta.  Kattavaa ymmärrystä tärkeämpää on suvaitsevainen asenne sekä eri sukupuolta 
että erilaisia kulttuurisia, seksuaalisia, uskonnollisia ja etnisiä ryhmiä kohtaan.


