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HARIDUS JA KUTSEÕPE

Haridus- ja kutseõppepoliitika valdkonnas võetakse otsused vastu seadusandliku
tavamenetluse korras. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt otsustab haridus- ja
koolituspoliitika üle iga Euroopa Liidu (EL) liikmesriik eraldi. Seetõttu on ELil toetav roll.
Siiski on mõned probleemid kõigis liikmesriikides sarnased – vananev elanikkond, töötajate
oskuste vähesus ja ülemaailmne konkurents – ning seepärast on vaja, et riigid reageeriksid
ühiselt, teeksid koostööd ja õpiksid üksteiselt[1].

ÕIGUSLIK ALUS

Kutseõpe liigitati 1957. aasta Rooma lepingus ühenduse meetmete valdkonnaks, kuid haridus
tunnistati ametlikult ELi pädevusvaldkonnaks 1992. aastal Maastrichti lepinguga. Lepingu
kohaselt aitab ühendus „kaasa kvaliteetse hariduse arendamisele, soodustades koostööd
liikmesriikide vahel ning vajaduse korral toetades ja täiendades nende tegevust, samal ajal täiel
määral respekteerides liikmesriikide vastutust õpetuse sisu ja haridussüsteemide korralduse eest
ning nende kultuurilist ja keelelist mitmekesisust“.
Lissaboni lepinguga ei muudetud sätteid ELi rolli kohta hariduse ja kutseõppe valdkonnas
(XII jaotis, artiklid 165 ja 166). Siiski on mainimist väärt mõned uued tunnusjooned: näiteks
sisaldab Lissaboni leping sätet, mida on dokumentides kirjeldatud kui nn horisontaalset
sotsiaalklauslit. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on sätestatud: „Oma poliitika ja
meetmete määratlemisel ja rakendamisel võtab liit arvesse […] hariduse [ja] koolituse […]
kõrge tasemega seotud nõudeid.“
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, millel on aluslepingutega võrreldes samaväärne õigusjõud
(ELi lepingu artikkel 6), on sätestatud: „Igaühel on õigus haridusele ning õigus saada kutse- ja
täiendusõpet“ (artikkel 14) ning „õigus teha tööd ja tegutseda vabalt valitud või vastuvõetaval
kutsealal“ (artikkel 15).

EESMÄRGID

A. Eesmärgid vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule
Oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel peab liit võtma arvesse hariduse ja
koolituse kõrge tasemega seotud nõudeid. Seega on ELi pikaajalised strateegilised eesmärgid
hariduse ja koolituse valdkonnas vastavalt nõukogu 2009. aasta otsusele järgmised: 1) elukestva
õppe ja liikuvuse elluviimine; 2) hariduse ja koolituse kvaliteedi ja tõhususe parandamine;
3) võrdsete võimaluste, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamine; 4)
loomingulisuse ja innovatsiooni, sealhulgas ettevõtluse edendamine kõigil hariduse ja koolituse
tasanditel.

[1]Vt ka infolehte 5.13.4 kõrghariduse kohta.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.13.4.pdf


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 2

B. Hariduse ja koolituse valdkonna prioriteedid
1. „Euroopa 2020“ ning haridus ja koolitus 2020
Haridus- ja koolituspoliitika sai erilise hoo sisse strateegia „Euroopa 2020“ vastuvõtmisega,
mis on ELi peamine majanduskasvule ja töökohtadele keskenduv strateegia. Ehkki haridus-
ja koolitussüsteemide eest vastutavad liikmesriigid, etendab EL olulist rolli haridussüsteemide
täiustamise ja ajakohastamise alaste jõupingutuste toetamisel ja täiendamisel.
Strateegia „Euroopa 2020“ raames antakse liikmesriikidele igal aastal riigipõhiste soovituste
kujul konkreetsed suunised esmatähtsate reformide kohta. Eesmärgid, vahendid ja kord ELi
tasandi ühiseks tööks on esitatud strateegilises raamistikus Haridus ja koolitus (HK) 2020, mis
kehtib aastani 2020.
Raamistiku HK 2020 läbivaatamise käigus 2015. aastal kinnitati neli strateegilist eesmärki ning
töötsükliks määrati viis aastat (perioodil 2010–2015 oli see kolm aastat). Raamistik on ümber
fokuseeritud, et võtta arvesse hariduse ja koolituse tähtsust nii tööhõive kui ka põhiväärtuste
ja kodanikuaktiivsuse edendamise jaoks. See muudatus kajastub ka kuues prioriteetses
valdkonnas: 1) asjakohased ja kvaliteetsed oskused ja pädevused, mille puhul keskendutakse
õpitulemustele, et saavutada tööalane konkurentsivõime, innovatsioon ja kodanikuaktiivsus; 2)
kaasav haridus, võrdsed võimalused, mittediskrimineerimine ja kodanikupädevuse edendamine;
3) avatud ja innovaatiline haridus ja koolitus, sealhulgas täielik jõudmine digiajastusse; 4)
tugev toetus õpetajatele; 5) oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvus ja tunnustamine, et
hõlbustada õpiliikuvust ja töötajate liikuvust; 6) haridus- ja koolitussüsteemide jätkusuutlikud
investeeringud, tulemuslikkus ja tõhusus.
Edusamme jälgitakse näitajate abil ning neid võrreldakse sihttasemetega, mis peavad aitama
kaasa tõenditel põhineva poliitika kujundamisele ja probleemide tuvastamisele. Põhinäitajaid
kasutatakse ka selleks, et jälgida edusamme reas täiendavates prioriteetsetes valdkondades,
mida sihttasemed praegu ei hõlma, nt keeled, täiskasvanute oskused, investeeringud haridusse
ja koolitusse, IKT hariduses, ettevõtlus hariduses ning kutseharidus ja -koolitus.
Näitajad ja sihttasemed on tähtis vahend, mis aitab mõõta hariduse ja koolituse valdkonna
edusamme. Osana raamistikust HK 2020 on 2020. aastaks seatud järgmised ELi sihttasemed:
1) vähemalt 95% lastest vanuses neli aastat kuni kohustusliku algkooli mineku alguseni peaks
osalema väikelaste hariduses; 2) nende 15-aastaste osakaal, kellel puudub piisav lugemisoskus
ning matemaatika ja loodusteaduste alased teadmised, peaks olema väiksem kui 15%; 3)
õpingute või koolituse katkestajate osakaal peaks olema väiksem kui 10%; 4) kõrghariduse
omandanud 30–34aastaste isikute osakaal peaks olema vähemalt 40%; 5) vähemalt 15%
täiskasvanutest (vanuserühmas 25–64 eluaastat) peaks osalema elukestvas õppes; 6) vähemalt
20% kõrghariduse omandanutest ja 6% 18–34aastastest, kellel on esialgne kutsekvalifikatsioon,
peaksid olema mõnda aega välismaal õppinud; 7) 1–3 aastat tagasi kooli lõpetanutest (20–
34aastastest, kes on edukalt omandanud kesk- või kõrghariduse) peaks olema tööga hõivatud
vähemalt 82%[2].
2. Kutseharidus ja -koolitus tööhõive eesmärgil
Komisjon avaldas 2016. aastal teatise „Euroopa uute oskuste tegevuskava“ (COM(2016) 0381),
milles ta teeb ettepaneku meetmete kohta, mis võimaldavad inimestel omandada tööturul

[2]Strateegia „Euroopa 2020“ kohta saab teavet: http://ec.europa.eu/europe2020/index_et.htm. Strateegia „Euroopa
2020“ viis juhtalgatust sõltuvad haridus- ja koolitussüsteemide moderniseerimisest: juhtalgatus „Noorte liikuvus“,
uute oskuste ja töökohtade tegevuskava, digitaalarengu tegevuskava, juhtalgatus „Innovatiivne liit“ ning vaesuse ja
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise tegevusprogramm.

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_et
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_et
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
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nõutavaid oskusi ning kasutada paremini ära juba omandatud oskusi, et aidata neil leida
kvaliteetseid töökohti ja parandada nende väljavaateid.
Üks uute oskuste tegevuskava raames esildatud algatustest on Europassi raamistiku
ajakohastamine, mille eest vastutab Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP), üks ELi
detsentraliseeritud asutusi.
Europass on 2005. aastal alguse saanud, 28 keeles kättesaadav dokumentide ja vahendite
kogum, mille eesmärk on aidata Euroopa Majanduspiirkonna kodanikel töötada välja oma CV ja
pädevuste loetelu. Komisjon tegi 2016. aasta oktoobris ettepaneku, milles käsitletakse oskuste
ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass)
ning millega ajakohastatakse 2004. aasta otsust. Parlament ja nõukogu töötavad praegu seda
ettepanekut läbi ning teevad seadusandliku tavamenetluse korras otsuse kas 2017. aasta teises
pooles või 2018. aastal.
Kopenhaageni-Brugge protsessi eesmärk on tõhustada ELi koostööd kutseõppe ja -
koolituse valdkonnas ning täiskasvanuhariduse uuendatud Euroopa tegevuskava seab esikohale
täiskasvanuhariduse edendamise. Mõlemal nimetatud sektoril on konkreetsed prioriteedid
aastani 2020.
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut on esimene Euroopa algatus nn teadmiste
kolmnurga (haridus, teadusuuringud ja innovatsioon) kolme tahu täielikuks integreerimiseks
ning instituudi eesmärk on saada maailmatasemel eeskujuks, mis inspireerib ja innustab läbi
viima muutusi haridus- ja teadusasutustes (üksikasjalikuma teabe saamiseks kõrghariduse kohta
vt infolehte 5.13.4).
C. Programm „Erasmus+“ (2014–2020)
Hariduse, koolituse ja spordi valdkonda peetakse ELi kasvustrateegias olulisteks teguriteks,
mis aitavad järgmisel aastakümnel saada üle Euroopa riike vaevavast sotsiaal-majanduslikust
kriisist, edendada kasvu ja töökohti ning suurendada sotsiaalset võrdsust ja kaasatust.
Sel taustal loodi „Erasmus+“, mis on ELi hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonna
programm aastateks 2014–2020. See arendab edasi liidu varasemaid algatusi ning edendab
vahetust, haridus- ja koolitussüsteemide arendamist ja noorte tööd.
Programmist „Erasmus+“ toetatakse riikide jõupingutusi Euroopa inim- ja sotsiaalse kapitali
potentsiaali tõhusal ärakasutamisel ning tugevdatakse samal ajal elukestva õppe põhimõtet,
sidudes toetuse formaalsele, mitteformaalsele ja informaalsele õppele hariduse, koolituse ja
noorte valdkonnas.
Programmi „Erasmus+“ konkreetsed eesmärgid hariduse ja koolituse valdkonnas on järgmised:
1) parandada tähtsamate pädevuste ja oskuste taset, eriti seoses nende tähtsusega tööturu jaoks[3]

ning nende panusega sidusasse ühiskonda 2) edendada kvaliteetseid täiustusi, innovatsiooni
tipptaset ning rahvusvahelistumist haridus- ja koolitusasutuste tasandil; 3) edendada Euroopa
elukestva õppe valdkonna esilekerkimist ja sellekohast teadlikust, et täiendada riikliku tasandi
poliitilisi reforme, ning toetada haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamist; 4) tõhustada
hariduse ja koolituse rahvusvahelist mõõdet; 5) parandada keelte õpetamist ja õppimist ning
edendada ELi suurt keelelist mitmekesisust ja kultuuridevahelist teadlikkust.
Uue programmi „Erasmus+“ ambitsioonikas eesmärk on edendada sünergiat ja vastastikkust
täiendavust haridus-, koolitus- ja noorsootegevuse eri valdkondades, kaotades tehislikud
tõkked eri meetmete ja projektide vahelt, edendades uusi ideid, meelitades ligi uusi osalejaid

[3]Ettevõtjate hinnangul ei paku Euroopa haridus- ja koolitussüsteemid endiselt tööturu jaoks sobivaid oskusi ega tee
piisavalt koostööd ettevõtjate ja tööandjatega, et viia õppimiskogemus paremini kooskõlla tegeliku töökeskkonnaga.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.13.4.pdf
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töömaailmast ja kodanikuühiskonnast ning stimuleerides uusi koostöövorme. Haridussektori
puhul täidab programm neid eesmärke põhimeetmete raamistikus. 1. põhimeede keskendub
õpilaste liikuvusele kõrghariduse ning kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, 2. põhimeede
käsitleb partnerlusi ja 3. põhimeede toetab poliitika reformi.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on alati toetanud tihedat koostööd liikmesriikide vahel hariduse ja koolituse
valdkonnas ning Euroopa mõõtme tugevdamist liikmesriikide hariduspoliitikas. Seetõttu on
parlament pooldanud ka haridusele ja koolitusele kindla õigusliku aluse kehtestamist ning on
teinud edukat tööd, et kindlustada programmile „Erasmus+“ eraldatavate eelarvevahendite kasv,
samuti on ta toetanud ELi poolse rahastamise prioriteetide muutmist järgmises mitmeaastases
finantsraamistikus, pooldades rohkem tulevikku suunatud kulutusi.
Parlament osaleb samuti aktiivselt HK 2020 poliitikatsüklis ning vastab selles raamistikus
koostatud aruannetele (selle näideteks on tema 11. septembri 2012. aasta resolutsioon hariduse,
koolituse ja Euroopa 2020 kohta ning 23. juuni 2016. aasta raport hariduse ja koolituse
valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku järelmeetmete kohta).
Parlament tunneb samuti elavat huvi komisjoni teatiste vastu, mis käsitlevad hariduse
ja koolituse konkreetseid valdkondi. Näideteks on parlamendi 12. mai 2011. aasta
resolutsioon varases eas õppimise kohta Euroopa Liidus, 1. detsembri 2011. aasta resolutsioon
kooli poolelijätmise vähendamise kohta, 20. aprilli 2012. aasta resolutsioon Euroopa
kõrgharidussüsteemide ajakohastamise kohta, 22. oktoobri 2013. aasta resolutsioon hariduse
ümbermõtestamise kohta, 15. aprilli 2014. aasta resolutsioon uute tehnoloogiate ja avatud
õppematerjalide kohta, 8. septembri 2015. aasta resolutsioon noorte ettevõtluse edendamise
kohta hariduse ja koolituse kaudu ning 12. aprilli 2016. aasta resolutsioon Erasmus+ ja teiste
vahendite kohta liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses.
Raportit programmi „Erasmus+“ rakendamise kohta (2015/2327(INI)) hääletatakse täiskogus
2017. aastal. Raportis analüüsitakse programmi rakendamise esimesi aastaid, tuuakse
esile programmi tugevusi ning antakse soovitusi mitmeaastase raamprogrammi teise osa
parandamiseks.
Kultuuri- ja hariduskomisjon (CULT) ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL) koostavad
praegu ühist algatusraportit uute oskuste tegevuskava kohta. Seda hääletatakse täiskogul 2017.
aasta suvel. Mõlemad komisjonid teevad ühiselt tööd ka seadusandliku raportiga, mis käsitleb
komisjoni ettepanekut uue Europassi otsuse kohta (2016/0304 (COD)).
CULT koostab praegu algatusraportit akadeemilise täiendushariduse ja kaugõppe kui Euroopa
elukestva õppe strateegia osa kohta (2016/2142(INI)).
Parlament kaitseb oma haridus- ja koolitusvaldkonnas tehtavas töös järjekindlalt seisukohta, et
haridus ei ole tähtis mitte ainult noortele võimaluste loomiseks, vaid ka selleks, et valmistada
inimesed ette aktiivse kodaniku rolliks keerukas ühiskonnas.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)
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