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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi elinikäisen oppimisen
avaintaidoista
(KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0221)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 149 artiklan 4 kohdan 
ja 150 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0375/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Liite, Johdanto, uusi teksti otsikon jälkeen

Euroopan unioni kohtaa globalisaation 
vuoksi yhä uusia haasteita, joten kaikki 
kansalaiset tarvitsevat monia avaintaitoja 
voidakseen sopeutua joustavasti ja 
nopeasti muuttuvaan ja 
keskinäisriippuvaiseen maailmaan.
Koulutuksella on kaksisuuntainen rooli –
sekä sosiaalinen että taloudellinen – ja 
siksi sillä on keskeinen merkitys 
pyrittäessä varmistamaan, että Euroopan 
kansalaiset saavat avaintaidot, joita he 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tarvitsevat voidakseen mukautua 
joustavasti tällaisiin muutoksiin.
Erityisesti olisi otettava huomioon 
oppijoiden erilaiset tarpeet varmistamalla, 
että koulutus on tasa-arvoista ja kaikkien 
saatavilla, myös sellaisten ryhmien 
saatavilla, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai 
taloudellisten olojen vuoksi koulutuksen 
kannalta epäsuotuisassa asemassa ja 
tarvitsevat erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa, kuten henkilöt, 
joiden perustaidot ovat heikot, koulunsa 
keskeyttäneet, pitkäaikaistyöttömät, 
ikääntyneet, maahanmuuttajat ja 
vammaiset.
Ehdotetun viitekehyksen päätavoitteena 
on:
1) yksilöidä ja määritellä 
henkilökohtaisen kehityksen, aktiivisen 
kansalaisuuden, sosiaalisen osallisuuden 
ja työllistyvyyden edellyttämät avaintaidot 
tietoon perustuvassa yhteiskunnassa;
2) tukea jäsenvaltioiden toimia, joilla 
varmistetaan, että yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen 
päättymiseen mennessä nuorilla on 
sellaiset avaintaidot, jotka antavat heille 
valmiudet aikuiselämään, ja että aikuiset 
voivat kehittää ja päivittää avaintaitoja 
koko elämänsä ajan;
3) antaa poliittisille päättäjille, 
koulutuksen tarjoajille, työnantajille ja 
oppijoille itselleen Euroopan tason 
vertailuväline – Elinikäisen oppimisen 
avaintaitoja koskeva eurooppalainen 
viitekehys – helpottamaan kansallisia ja 
Euroopan tason toimia, joilla pyritään 
saavuttamaan yhdessä sovitut tavoitteet;
4) antaa puitteet sekä Koulutus 2010 -
työohjelman että yhteisön 
koulutusohjelmien yhteydessä 
toteutettaville yhteisötason jatkotoimille.
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Tarkistus 2
Liite, Johdanto, johdantokappale "Viitekehys sisältää kahdeksan avaintaitoa", 7 kohta

7. Yrittäjyys 7. Aloitekyky ja yrittäjyys

Tarkistus 3
Liite, Johdanto, johdantokappale "Viitekehys sisältää kahdeksan avaintaitoa", 8 kohta

8. Kulttuurin ilmaisumuodot 8. Kulttuurin tuntemus ja ilmaisumuodot

Tarkistus 4
Liite, 6 kohta "Ihmissuhde- ja sosiaaliset taidot, kulttuurien väliset valmiudet ja 

kansalaisuuteen liittyvät taidot", otsikko "Tähän avaintaitoon liittyvät olennaiset tiedot, taidot 
ja asenteet", A kohta, 1 alakohta

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 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. Yhtä tärkeää 
on olla tietoinen peruskäsitteistä, jotka 
koskevat yksilöitä, ryhmiä, 
työorganisaatioita, sukupuolten välistä 
tasa-arvoa, syrjimättömyyttä, yhteiskuntaa 
ja kulttuuria. On olennaisen tärkeää 
ymmärtää eurooppalaisten yhteiskuntien 
monikulttuuristen ja sosioekonomisten 
näkökohtien sekä kansallisten kulttuuri-
identiteettien ja eurooppalaisen identiteetin 
keskinäistä vuorovaikutusta.

Tarkistus 5
Liite, 6 kohta "Ihmissuhde- ja sosiaaliset taidot, kulttuurien väliset valmiudet ja 

kansalaisuuteen liittyvät taidot", otsikko "Tähän avaintaitoon liittyvät olennaiset tiedot, taidot 
ja asenteet", B kohta, 1 alakohta
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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, 
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 nykyajan 
tapahtumien sekä jäsenvaltion ja 
Euroopan historian keskeisten 
tapahtumien ja kehityssuuntauksien 
tuntemus, mukaan lukien Euroopan 
integraatioprosessin ja saavutusten 
tuntemus, sekä maailman historian 
tuntemus. Tietämystä Euroopan 
monimuotoisuudesta ja kulttuurisesta 
identiteetistä sekä yhteiskunnallisten ja 
poliittisten liikkeiden tavoitteista, arvoista 
ja toimintalinjoista olisi myös lisättävä.

Tarkistus 6
Liite, 6 kohta "Ihmissuhde- ja sosiaaliset taidot, kulttuurien väliset valmiudet ja 

kansalaisuuteen liittyvät taidot", otsikko "Tähän avaintaitoon liittyvät olennaiset tiedot, taidot 
ja asenteet", B kohta, 3 alakohta

Myönteinen asenne perustuu 
ihmisoikeuksien – myös tasa-arvon –
täysimääräiseen kunnioittamiseen 
demokratian perustana sekä erilaisten 
uskonnollisten ja etnisten ryhmien 
arvojärjestelmien välisten erojen 
arvostamiseen ja ymmärtämiseen. Siihen 
sisältyy myös tunne kuulumisesta omaan 
yhteisöön, maahan, Euroopan unioniin ja 
yleensä Eurooppaan sekä koko maailmaan 
(osana siitä), tuon tunteen osoittaminen ja 
halu osallistua demokraattiseen 
päätöksentekoon kaikilla tasoilla.
Rakentava osallistuminen käsittää myös 
kansalaistoiminnan, yhteiskunnan 
monimuotoisuuden, sosiaalisen 
yhteiskuuluvuuden ja kestävän kehityksen 
tukemisen sekä halun kunnioittaa toisten 
ihmisten arvoja ja yksityisyyttä.

Myönteinen asenne perustuu 
ihmisoikeuksien – myös tasa-arvon –
täysimääräiseen kunnioittamiseen 
demokratian perustana sekä erilaisten 
uskonnollisten ja etnisten ryhmien 
arvojärjestelmien välisten erojen 
arvostamiseen ja ymmärtämiseen. Siihen 
sisältyy myös tunne kuulumisesta omaan 
yhteisöön, maahan, Euroopan unioniin ja 
yleensä Eurooppaan sekä koko maailmaan 
(osana siitä), tuon tunteen osoittaminen ja 
halu osallistua demokraattiseen 
päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Siihen 
kuuluu myös vastuuntunnon osoittaminen 
sekä sen osoittaminen, että ymmärtää ja 
kunnioittaa yhteisiä arvoja, kuten 
demokratian periaatteita, joita tarvitaan 
yhteisön yhteenkuuluvuuden 
turvaamiseksi. Rakentava osallistuminen 
käsittää myös kansalaistoiminnan, 
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yhteiskunnan monimuotoisuuden, 
sosiaalisen yhteiskuuluvuuden ja kestävän 
kehityksen tukemisen sekä halun 
kunnioittaa toisten ihmisten arvoja ja 
yksityisyyttä.

Tarkistus 7
Liite 7 kohta, otsikko

7. Yrittäjyys 7. Aloitekyky ja yrittäjyys

Tarkistus 8
Liite, 8 kohta, otsikko

8. Kulttuurin ilmaisumuodot 8. Kulttuurin tuntemus ja ilmaisumuodot

Tarkistus 9
Liite, 8 kohta, otsikko "Tähän avaintaitoon liittyvät olennaiset tiedot, taidot ja asenteet", 1 

kohta

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.

Kulttuurintuntemuksella tarkoitetaan tietoa 
paikallisesta, kansallisesta ja 
eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä ja 
niiden merkityksestä maailmassa. Siihen 
sisältyy perustiedot tärkeimmistä 
kulttuuriteoksista – myös nykyaikaisesta 
populaarikulttuurista. 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.
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PERUSTELUT

KOMISSION EHDOTUS

Käsiteltävänä olevassa suosituksessa esitellään avaintaitoja koskeva eurooppalainen 
vertailuväline ja esitetään, miten voidaan varmistaa, että kyseiset avaintaidot ovat elinikäisen 
oppimisen avulla kaikkien kansalaisten saavutettavissa.

Suosituksella tuetaan siten kasvua ja työllisyyttä koskevaa Lissabonin strategiaa ja erityisesti
Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanoa.

Tietoon perustuvan yhteiskunnan kehitys edellyttää Lissabonin strategian yhteydessä, että 
jäsenvaltiot uudistavat nopeammin yleissivistävän ja ammatillisen peruskoulutuksen 
järjestelmiään muun muassa saavuttaakseen nuorten tutkintojen ja taitojen parantamiselle 
asetetut eurooppalaiset vertailuarvot.

Ehdotus avaintaitoja koskevan eurooppalaisen viitekehyksen laatimisesta on tässä mielessä 
käytännön väline, ja sen avulla voidaan tukea jäsenvaltioiden toimia, joilla ne pyrkivät 
turvaamaan kansalaistensa avaintaitojen hankkimisen ja päivittämisen yksityiselämässä sekä 
julkisessa ja työelämässä.

Ehdotettu viitekehys sisältää kahdeksan avaintaitoa, jotka kaikkien eurooppalaisten olisi 
hallittava:

1. viestintä äidinkielellä;
2. viestintä vierailla kielillä;
3. matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla;
4. digitaaliset taidot;
5. oppimistaidot;
6. ihmissuhde- ja sosiaaliset taidot, kulttuurien väliset valmiudet ja kansalaisuuteen 

liittyvät taidot;
7. yrittäjyys;
8. kulttuurin ilmaisumuodot.

Avaintaitojen määritelmien lisäksi suosituksessa esitetään, että täytäntöönpanoa koskevat 
päätökset on parasta tehdä kansallisella, alueellisella ja/tai paikallistasolla. Ehdotuksessa 
kehotetaan jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikilla on avaintaidot yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen päättymiseen mennessä, ja kannustetaan jäsenvaltioita 
puuttumaan heikkoihin oppimislähtökohtiin. Aikuisten osalta suosituksessa kehotetaan 
luomaan kattavia infrastruktuureja yhdessä asianomaisten kumppaneiden kanssa.

Sen käytännön tavoitteet ovat seuraavat:

- välittää ja määritellä avaintaidot;
- tukea jäsenvaltioiden toimia, jotta kaikilla nuorilla olisi yleissivistävän ja ammatillisen 

peruskoulutuksen päättymiseen mennessä riittävät avaintaidot aikuiselämää varten;
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- antaa poliittisten päättäjien, koulutuksen tarjoajien, työnantajien ja oppijoiden itsensä 
käyttöön Euroopan tason vertailuväline;

- tarjota puitteet tuleville yhteisön toimille.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotetaan seuraavia konkreettisia toimia kansallisen tason 
uudistusten tukemiseksi:

- vertaisoppiminen, hyvien toimintatapojen vaihto ja edistymisestä tiedottaminen joka 
toinen vuosi laadittavissa Koulutus 2010 -raporteissa

- asianomaisten hankkeiden tukeminen yhteisön koulutusohjelmista
- yksimielisyyden edistäminen siitä, mitä avaintaidot ovat ja miten ne ovat yhteydessä 

työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan
- kumppanuuksien edistäminen työmarkkinaosapuolten ja muiden asianomaisten 

organisaatioiden kanssa.

Ehdotuksella ei ole vaikutusta yhteisön talousarvioon.

ESITTELIJÄN HUOMIOT JA TARKISTUKSET

Esittelijä kannattaa käsiteltävänä olevaa komission ehdotusta, joka auttaa uudistetun 
Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisessa ja jolla on erityinen merkitys elinikäisen 
oppimisen kannalta.

Esittelijä korostaa tässä yhteydessä erityisesti tarvetta lisätä investointeja yleissivistävään ja 
ammatilliseen peruskoulutukseen ja valmiuksiin.

Avaintaitoja koskevan eurooppalaisen viitekehyksen luominen on esittelijän mielestä 
positiivista, koska se tarjoaa eurooppalaisille välineen, jota he tarvitsevat mukautuessaan 
tietoyhteiskunnan muuttuviin työmarkkinoihin.

Esittelijä korostaa erityisesti, että kaikille Euroopan kansalaisille, myös niille, joilla on 
erityisiä tarpeita, kuten koulunsa keskeyttäneille, vammaisille, pitkäaikaistyöttömille, 
ikääntyneille ja henkilöille, joiden perustaidot ovat heikot, olisi tarjottava realistiset 
mahdollisuudet hankkia perustaidot.

Tässä tarkoituksessa esittelijä on esittänyt yhden tarkistuksen ja pitää myönteisenä sitä, että 
ehdotuksen 2 suosituksessa suositellaan, että jäsenvaltiot 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.

Esittelijä ehdottaa, että liitteen johdantoa laajennetaan muun muassa mainitsemalla 
vertailuvälineen tavoitteet.

Lisäksi esittelijä on esittänyt seuraavat tarkistukset, jotka koskevat liitteessä määriteltyjä 
avaintaitoja:
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- Luokka 6: Esittelijä tarkentaa kansalaistaitojen perustana olevien taitojen ja asenteiden 
määritelmää ja korostaa eurooppalaista ulottuvuutta, joka on tiiviissä yhteydessä 
Euroopan historian ja Euroopan integraatioprosessin tuntemukseen ja tietoon Euroopan 
kulttuurisesta identiteetistä ja yhteisistä arvoista.

- Luokka 7: Esittelijä korostaa aloitteellisuuden merkitystä avaintaitona ja ehdottaa 
otsikkoon tämän suuntaista täydennystä.

- Luokka 8: Esittelijä ehdottaa, että kyseistä otsikkoa ja avaintaidon määritelmää 
laajennetaan kattamaan myös kulttuuritietouden ulottuvuus.

Lisäksi esittelijä katsoo, että avaintaitojen hankkimisen lisäksi on elinikäisen oppimisen 
avulla tuettava intensiivisesti niiden kehittämistä edelleen ja päivittämistä, jotta voidaan tukea 
jatkuvaa yleissivistävää ja ammatillista koulutusta ja työllistymistä.

Esittelijä pitää myönteisenä, että ehdotuksessa tuetaan elinikäisen oppimisen kansallisten 
strategioiden ja jäsenvaltioiden yleissivistävän ja ammatillisen peruskoulutuksen järjestelmien 
kehittämistä edelleen ja siten helpotetaan opetussuunnitelmien uudistamista ja yhtenäisen 
aikuisille tarkoitetun yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen perustamista.

Esittelijän mielestä ehdotuksessa olisi otettava huomioon viitekehyksen vaikutukset muihin 
yhteisön ohjelmiin ja aloitteisiin, kuten integroituun toimintaohjelmaan elinikäisen oppimisen 
alalla tai eurooppalaiseen tutkintokehykseen.

Lisäksi on tutkittava syvällisemmin yksittäisten taitojen omaksumisen vaikutuksia esimerkiksi 
sen suhteen, mikä on kunkin yksittäisen taidon tavoite ja mitkä ovat sen vaikutukset 
yksittäisen henkilön yhteiskunnalliseen ja työelämään.

Esittelijä kannattaa ehdotetun avaintaitoja koskevan vertailuvälineen ottamista käyttöön 
nopeasti.


