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Lühikokkuvõte 

Kavandatud programmiga „Erasmus kõigi jaoks” (2014–2020) soovitakse 
koondada ELi mitmekesine tegevus kõrg-, kooli-, kutse- ja täiskasvanuhariduses, 
noorsoopoliitikas ning kohaliku tasandi spordis. Käesolevas teemadokumendis 
esitatakse ja vaadatakse üle kavandatud kontekst, programmi struktuur, sisu ja 
haldusstruktuur. Antakse ka kümme soovitust kindlustamaks, et programmiga ei 
püütaks mitte ainult suurendada haldustõhusust, vaid piisavalt tähelepanu 
pööratakse ka eri sektorite poliitilistele vajadustele. Viimasena antakse üksikasjalik 
ülevaade kavandatud meetmetest ja eelarve jaotusest. 
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KOKKUVÕTE 
 
2011. aasta novembris tutvustas Euroopa Komisjon oma ettepanekut määruse kohta, mis 
käsitleb uut ambitsioonikat programmi „Erasmus kõigi jaoks” aastateks 2014–2020. 
Programm koondab ühte terve hulga seni eraldi seisnud programme sellistest 
valdkondadest nagu kõrgharidus (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, kahepoolsed 
programmid teiste riikide või maailmajagudega), kooliharidus (Comenius), kutseharidus ja 
-koolitus (Leonardo da Vinci), täiskasvanuharidus (Grundtvig), noored („Aktiivsed noored”) 
ja Euroopa integratsiooni uuringud (Jean Monnet) ning lisandunud on kohaliku tasandi 
spordi valdkond. Käesolev dokument on ette valmistatud Euroopa Parlamendi jaoks, 
pidades silmas eelseisvat arutelu programmi „Erasmus kõigi jaoks” käsitleva ettepaneku 
üle. Teemadokument sisaldab esildatud määruse (ja selle mõistmist hõlbustavate 
lisadokumentide) kokkuvõtet, määruse konteksti ja põhijoonte analüüsi ning kümmet 
soovitust. 
 
Programmi tutvustus ja ülevaade 
 
Kavandatav määrus on keeruline, aga selle eesmärke ei ole määratletud kuigi 
selgesõnaliselt. Seetõttu tuleb viidata ettevalmistavatele dokumentidele, nagu vastav 
mõjuhinnang kaasnevas komisjoni talituste töödokumendis, ning mitmele asjakohasele 
komisjoni teatisele, et saada paremini aru programmi mõjust poliitilisele arengule 
(asjaomastes valdkondades) ja eelarve jaotusest mitmeaastases finantsraamistikus. 
 
Programmi analüüsis vaadeldakse esiteks Euroopa poliitika konteksti. Kuigi uus programm 
põhineb eelmistel edukatel programmidel, käsitletakse selles ühtlasi ka nende varasemate 
programmide nõrkusi ja piiranguid, eriti nende suutmatust rahuldada suurt vajadust 
toetuste järele, nende killustatust ja keerukust ning nende ebapiisavat kooskõlastatust ELi 
strateegiatega. Samuti kavatsetakse integreeritud programmiga suurendada programmi 
panust ELi tööhõive ja majanduskasvu makrostrateegiasse „Euroopa 2020” ning ELi 
valdkondlikesse poliitikameetmetesse hariduse ja koolituse (ET 2020) ning noorsoopoliitika 
(noorsoostrateegia) vallas. Seejärel analüüsitakse programmi sisu, täpsemalt kavandatud 
tegevusi ja eelarvet (olenevalt sellest, kui üksikasjalikult neid on käsitletud kavandatavas 
määruses või muudes asjakohastes komisjoni dokumentides) ning ELi ja liikmesriikide 
tasandil programmi rakendamiseks välja pakutud mudelit. 
 
Uue programmi analüüsis juhitakse erilist tähelepanu järgmistele teemadele: 
 

 Programmi koguulatuse ja struktuuriga seotud võimalused ja ohud. Ettepanekuga 
tahetakse märgatavalt suurendada tegevuste hulka ja eelarvet ning kavatsetakse 
ühendada ELi institutsioonide eri tegevus sellistes valdkondades nagu haridus ja 
koolitus (lähtudes elukestva õppe perspektiivist), noored (informaalne õppimine) ja 
kohaliku tasandi sport (ELi tasandil alles algstaadiumis tegevus) ning 
lõppkokkuvõttes lihtsustada enamikku tegevusi kolme põhimeetme kaudu (liikuvus, 
koostööprojektid ja poliitika toetamine). 
 

 Ebaselgus, mida tekitab abikõlblike rühmade ja isikute küllaltki ebamäärane, lühike 
või hoopiski puuduv määratlus, nn vanade ja uute meetmete piiride ning eelarve 
kavandatud jaotuse ebamäärasus. Neile kahtlustele leiab mingil määral vastuse 
mitte määrusest, vaid sellele lisatud (st mittekohustavatest) dokumentidest ja 
komisjoni muu avaldatud teabe hulgast. See aga tekitab programmi (kavandatud) 
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seitsmeaastase kestusaja jooksul suurt ebakindlust programmi tegeliku sisu ja 
prioriteetide suhtes. 
 

 Võimalused ja ohud, mis on seotud suure osa praeguste tegevuste kavandatava 
lihtsustamisega kolme liiki põhimeetmete kaudu: 1) üksikisikute liikuvus; 2) eri liiki 
ühisprojektid, mille eesmärk on laiendada/edendada koostööd haridusasutuste ning 
nende majandus- ja sotsiaalkeskkonna vahel ning arendada suutlikkust 
naaberriikides; ja 3) programmi sihikindlam kasutamine kõrg-, kooli-, kutse- ja 
täiskasvanuhariduse poliitika, noorsoopoliitika ning spordivaldkonna poliitika 
väljatöötamise toetamiseks. 
 

 Esildatud rakendus- ja haldusmudeli eelised ja puudused, eelkõige järgmistes 
valdkondades: kavandatud lihtsustamise piirangud, kindlasummalised toetused, 
üksikisikutele toetuste andmisel sõltuvus sellistest vahendusasutustest nagu 
ülikoolid, koolid ja noorteorganisatsioonid, ning liikmesriikidele ette nähtud roll 
komisjoni, rakendusameti, (koordineerivate) riiklike asutuste ja programmi komitee 
ühishalduse mudelis. 

 
Soovitused 
 
Teemadokument sisaldab loetelu, kus on kümme soovitust Euroopa Parlamendile. Nende 
põhieesmärgiks on tagada, et kavandatava ELi tegevuste integreerimise ja lihtsustamisega 
haridus-, noorte- ja spordisektoris kaasneks piisava tähelepanu osutamine iga mainitud 
sektori erinevatele vajadustele. Teemadokumendis toonitatakse ka seda, kui tähtis on 
tagada, et hästi tuntud ja väga austatud programminime Erasmus kohaldataks asjakohaselt 
ja et programmi sisu ja eelarve jaotus oleks piisavalt üksikasjalik, et tagada kättesaadavus 
paljudele toetustesaajate rühmadele programmi rakendamise seitsmeaastase perioodi 
jooksul. 
 
Täpsemalt soovitatakse nende kümne punktiga, et Euroopa Parlament toimiks järgmiselt: 
 

1. Tõdeks, et komisjoni ettepanekus rõhutatakse õigusega vajadust, et EL investeeriks 
senisest palju enam haridusse, koolitusse ja noortesse. Selline muudatus nõuaks 
tõepoolest paremat kooskõlastatust ELi majanduskasvu ja tööhõivestrateegiatega 
ning kaasaks piisaval määral integratsiooni- ja lihtsustusprogramme 
poliitikavaldkondadesse, nagu kõrgharidus, kus selliseid programme on hetkel liiga 
palju ja need on killustatud. 
 

2. Peaks küsitavaks seda eri poliitikavaldkondade üldist lihtsustamisstrateegiat, mis on 
kavandatud integreeritud programmi jaoks, ning ettepanekut kasutada nime 
Erasmus (täpsemalt „Erasmus kõigi jaoks”) väga erinevate tegevuste puhul, mis 
hõlmavad palju enamat kui praegune nimekasutus kõrghariduses. Kuna on soovitav, 
et programmi eri valdkonnad säilitaksid oma identiteedi, ei tasuks neid nimetada 
„Erasmus – Kool”, „Erasmus – Noored” vms. 
 

3. Uuriks võimalust korraldada integreeritud programm ümber nii, et selles rõhutataks 
lihtsustamist eri poliitikavaldkondade-siseselt, mitte nende vahel. Eri valdkondade 
koondamine ühise ja kõikehõlmava katuse alla ning nende lihtsustamine vastavalt 
kavandatud kolmele põhimeetmele (liikuvus, projektid, poliitika toetus) ei tohiks 
tähendada, et eraldiseisvad valdkonnad, nagu kõrgharidus, kooliharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, täiskasvanuharidus, noored (ja sport, kui see alles 
jäetakse) kaotavad oma olemuse ja vajaduse konkreetsete poliitikameetmete järele, 
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sh vajadus tihendada sidemeid mõnede valdkondade vahel. Tegevusena veel 
algusjärgus kohaliku tasandi spordi kohta välja pakutud kava võiks viia ellu 
integreeritud programmist eraldi või selle võiks integreerida ühena paljudest 
elementidest, mis aitavad kaasa poliitika kujundamisele (3. põhimeede). 
 

4. Rõhutaks asjaolu, et kõrgharidussektoris on tuntud, tunnustatud ja asjakohase 
nime Erasmus all vaja ümber rühmitada ja lihtsamaks muuta eri poliitikasuunad, 
vahendid ja tegevused. Kogu kõrgharidusega seonduva välistegevuse (liikuvus, 
koostöö, suutlikkuse suurendamine, poliitiline dialoog ELi mittekuuluvate riikidega) 
võiks integreerida ja tõhusamalt kokku võtta programmina Erasmus Mundus, mille 
nimi on juba hästi tuntud kõrghariduse ringkondades kogu maailmas. 
 

5. Tagaks taotlejate eri kategooriate ja poliitikakujundajate jaoks stabiilsuse ja 
järjepidevuse. See nõuab üksikasjalikumaid eeskirju, mis käsitlevad toetuskõlblikke 
taotlejaid (sh hiljuti kõrgharidusasutuse lõpetanud ja isikud, kes on juba tööturul 
aktiivsed), Erasmus Munduse tulevast geograafilist ulatust, rahastatavaid poliitika 
toetamise meetmeid ning vahendite kindlaksmääratud 80–85 % eraldamist eri 
sektoritele. 

 
6. Nõuaks selget ülevaadet sellest, mil määral ja kuivõrd mõjutaks kavandatust 

väiksema eelarve eraldamine programmi tegevuste ja sektorite vahelist üldist 
tasakaalu. See eeldab, et varakult tuleb selgeks teha tegevused ja eelarve osad, 
mida vähendatud eelarve korral saaks kärpida või vähendada. 
 

7. Oleks vastu ühiste doktoriõppekavade üleviimisele programmist Erasmus Mundus 
programmi Marie Curie. Selline teguviis vähendaks Euroopa ülikoolide atraktiivsust, 
muudaks kõrgetasemelise doktoriõppe arengu Euroopas keerulisemaks ja läheks 
vastuollu kolmel (mitte kahel) kraadiõppe astmel põhinevate Bologna reformidega. 
 

8. Toetaks ettepanekut tagada Euroopa üliõpilastele laenuvõimalused täisajaga 
õppekava alusel õppimiseks ja kraadiõppeks välismaal, tingimusel et Euroopa Liitu ei 
seostataks muul viisil kui ainult üliõpilaste käendajana ning on selge, et tegu on 
üksnes ühega paljudest võimalustest, mida magistriõppe tasemel üliõpilased saavad 
kasutada. 
 

9. Nõuaks ulatuslikku arutelu ilmselge vajaduse üle tihendada suhteid Euroopa Liidu ja 
nende üksikisikute vahel, kes tegelikult toetustest kasu saavad, kes projekte 
kohapeal kavandavad ja rakendavad või neis osalevad. Uue programmi kavandatud 
rakendamisstrateegia prognoositavaks tagajärjeks (väiksem arv suuremahulisemaid 
lepingud ning toetusi antakse alati vahendusasutuste kaudu) on programmi veelgi 
suurem eemaldumine selle üksikisikutest kasutajatest ja toetustesaajatest. 
 

10. Tagaks, et liikmesriikidel oleks võimalus rakendada programmi kõige tulemuslikumal 
viisil, vastavalt nende enda ministeeriumide ja haldusasutuste struktuurile (s.o ühe 
või rohkema riikliku asutuse kaudu) ja et neil võimaldatakse mitte ainult hallata, 
vaid ka arutada menetluslikke ja finantsjuhtimise ning poliitilisi ja sisulisi küsimusi. 
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Kokkuvõtvad märkused 
 
Kokkuvõtvates märkustes rõhutatakse, et kuigi ettepaneku üldeesmärk ja ambitsioonid 
haakuvad Euroopa äärmiselt tähtsa vajadusega investeerida rohkem ja arukamal viisil 
haridusse, koolitusse ja noortesse, ettepanek siiski esitatud eesmärke ilmselt ei saavuta, 
kuna suuremat rõhku pannakse haldusele kui poliitika kujundamise tegelikele vajadustele.  
 
Euroopa Parlament võiks kasutada esitatud soovitusi, et käsitleda ettepaneku nõrku külgi, 
seada kahtluse alla mõned pakutud võimalused ning soovitada alternatiivseid ja sobivamaid 
lahendusi. Ka võiks parlament kasutada võimalust alustada põhjalikumat arutelu ELi 
meetmete kodakondsuse mõõtme üle ja püüda vältida pakutud haldusmudelit, mis põhineb 
vahendusasutustega sõlmitavatel hiigellepingutel, mis annavad eeliseid suurtele 
organisatsioonidele ja konsultatsioonifirmadele ning tekitavad veelgi suurema lõhe ühelt 
poolt ELi institutsioonide ning teiselt poolt üksikisikute ja väikeorganisatsioonide vahel. 


