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Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin toiminnan keskeisiä periaatteita ovat
kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden kunnioittaminen ja kielten oppimisen
edistäminen. Kyky ymmärtää ja käyttää useita kieliä auttaa kansalaisia hyödyntämään
paremmin toimintamahdollisuuksiaan sekä sosiaalisiin että työelämän tarpeisiin.
Kielitaito edistää olennaisella tavalla tasa-arvoa ja kotoutumista. Lisääntyvän
liikkuvuuden, globalisoituvan talouden ja jatkuvasti muuttuvan suhdannekehityksen
myötä tarve opiskella kieliä ja kehittää monikielistä koulutusta ja
kulttuurienvälisyyskasvatusta on suurempi kuin koskaan ennen.
Euroopan neuvosto ja Euroopan komissio juhlistavat 26. syyskuuta Euroopan kielten
päivän 10-vuotisjuhlaa ja ovat tyytyväisiä kuluneen vuosikymmenen aikana saavutettuun
edistykseen, jonka ansiosta on onnistuttu lisäämään tietoisuutta Euroopan rikkaasta
kieliperinnöstä, edistämään yhteiskuntien monikielisyyttä ja motivoimaan eurooppalaisia
opiskelemaan useampia kieliä.
Kieliä ja kielten oppimista on vuodesta 2001 lähtien juhlittu vuosittain Euroopan kielten
päivänä 26. syyskuuta. Kielten päivän tapahtumissa tuodaan esiin kaikkia kieliä, myös
vähemmän puhuttuja ja opiskeltuja kieliä, maahanmuuttajien kieliä ja viittomakieliä.
Euroopan kielten päivänä kannustetaan elinikäiseen kieltenopiskeluun, sillä siitä saa
henkilökohtaista iloa ja tyydytystä, se edistää ammatillista kehitystä ja antaa
mahdollisuuden osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan demokraattiseen toimintaan
Euroopassa.
Sekä Euroopan neuvosto että Euroopan komissio sitoutuvat edelleen edistämään kieliin
liittyviä toimintalinjoja ja käytänteitä yhteisten arvojensa ja periaatteidensa mukaisesti, ja
ne pyrkivät jatkossakin löytämään yhteisvaikutuksia Brysselissä ja Strasbourgissa
suunniteltavien toimien, myös Grazissa toimivan Euroopan nykykielten keskuksen
toteuttamien toimien välillä. Tällaisia ovat etenkin seuraavat:

• Euroopan komissio laatii parhaillaan ensimmäistä eurooppalaista kielitaitoselvitystä,
joka perustuu Euroopan neuvoston kehittämään yhteiseen eurooppalaiseen
kieliviitekehykseen. Testitulokset ja perusteellinen analyysi ylemmän perusasteen ja
toisen asteen oppilaiden kielitaidosta esitellään vuoden 2012 alkupuoliskolla.
• Euroopan neuvoston kieliviitekehystä hyödynnetään laajalti opetussuunnitelmia
koskevien yhteisten standardien kehittämisessä ja kielitaidon arvioinnissa, mikä
lähentää toisiinsa Euroopan neuvoston kieliviitekehystä, kansallisia viitekehyksiä ja
Euroopan komission käynnistämää ja koordinoimaa eurooppalaisen tutkintojen
viitekehystä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Kieliviitekehys mahdollistaa
avoimen, oikeudenmukaisen ja luotettavan kielitaidon arvioinnin kaikilla tasoilla. Sitä
käytetään yhä enemmän kielikoulutuksessa ja -testauksessa maahanmuuttajien ja
liikkuvien työntekijöiden kotouttamisen yhteydessä, ja se edistää näin eurooppalaisten
työmarkkinoiden ja demokraattisten yhteiskuntien toimintaa.
• Euroopan neuvosto ja Euroopan komissio jatkavat yhteistyötä varsinkin
eurooppalaisen kielitaitoindikaattorin kehittämiseksi. Euroopan unionin jäsenvaltiot
ovat pyytäneet tätä indikaattoria työvälineeksi, jolla lisätään kielitaitoa ja edistetään
näin keskinäistä yhteisymmärrystä, Euroopan kansalaisten työllistettävyyttä ja
Euroopan talouden kilpailukykyä.
• Kielten opetusta ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteydessä
tehostetaan työllistettävyyden ja integroitumisen parantamiseksi. Tämä on Euroopan
neuvoston ja Euroopan komission yhteinen prioriteetti, ja sen toteuttaminen on
mukana molempien organisaatioiden työohjelmissa.
Euroopan neuvoston laatima alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskeva
eurooppalainen peruskirja on ainutlaatuinen Euroopan kielellisen perinnön
säilyttämiseen ja edistämiseen tähtäävä väline Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella.
Euroopan neuvosto ja Euroopan komissio tekevät myös jatkossa tiivistä yhteistyötä
tuodakseen Euroopan kielellisen monimuotoisuuden tarjoamat edut Euroopan
kansalaisten
ulottuville.
Organisaatioiden
välisellä
yhteistyöllä
edistetään
mahdollisimman monen kielen taidon kehittämistä keskinäisen kunnioituksen,
työllistettävyyden ja liikkuvuuden lisäämiseksi sekä integroitumisen ja aktiivisen
kansalaisuuden
mahdollistamiseksi
Euroopan
yhä
monikielisemmissä
jamonimuotoisemmissa yhteiskunnissa.
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