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ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et noorte töötuse probleemi edukale lahendamisele kaasa aitamiseks peab 

ELi ühtekuuluvuspoliitika olema täielikus kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”, eriti 

selle peamiste eesmärkidega hariduse osas: vähendada koolist väljalangevust alla 10 % ja 

suurendada kõrgharidusega või vastava kutsehariduse kvalifikatsiooniga noorte osakaalu 

vähemalt 40 %-ni ning saavutada keskmiselt vähemalt 15 % täiskasvanute osalemine 

elukestvas õppes ja vähemalt 95 % laste osalemine alushariduses, tunnistades sellega 

oskuste kinnitamist ja omandatud kogemusi; 

2. juhib tähelepanu asjaolule, et strateegia „Euroopa 2020” sihtide, eelkõige haridusalaste 

eesmärkide saavutamiseks ja koolist väljalangevuse vähendamiseks on vaja hõlbustada 

juurdepääsu haridusvaldkonna taristule ja parandada sotsiaalkultuuriliste teenuste 

kvaliteeti ELi piirkondades, seda eriti majandusseisaku all kannatavates piirkondades; 

tuletab meelde hariduse tähtsust suurema sotsiaalse ja piirkondliku ühtekuuluvuse 

loomisel ning noorte demokraatia-alase teadlikkuse ja osalemise suurendamisel; 

3. rõhutab tõsiasja, et 12 % 18–24-aastastest on kooli pooleli jätnud; kutsub ELi üles tegema 

sihipärase ja tulemusliku tõenditel põhineva poliitika kujundamise alusena kindlaks 

varakult haridussüsteemist lahkumist põhjustavad peamised tegurid ja jälgima selle 

nähtuse eripärasid riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil; on arvamusel, et kooli 

poolelijätmise vähendamiseks kehtestatud poliitika peab tegelema paljude sellist käitumist 

põhjustada võivate tegurite, sealhulgas hariduslike ja sotsiaalsete probleemidega; 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et ilma tulemusliku koostööta haridusasutuste ja tööturu 

osapoolte vahel on võimatu kõrvaldada noorte koolilõpetajate kõrget tööpuuduse taset 

ELis; rõhutab eriti asjaolu, et tänu tööturul vajaminevate teadmiste ja oskuste õpetamisele 

on noorte tööhõive paranenud ja sotsiaalsed erinevused vähenenud; 

5. peab kahetsusväärseks asjaolu, et haridusele eraldatakse praegu liiga vähe raha ning 

toonitab, et eelkõige kutsehariduse ning formaalhariduse ja kogemusõppe valdkonna 

haridussüsteemide moderniseerimisse tuleb teha suuremaid investeeringuid; tuletab 

meelde, et see kehtib ka koolihoonete renoveerimise ning hariduses ja teaduses uue 

tehnoloogia (juurdepääs teadusandmebaasidele, IT-koolitusele, e-õppele) kasutamise 

puhul; 

6. rõhutab, kui oluline on tugevdada sidemeid hariduse, teadusuuringute ja äriringkondade 

vahel piirkondlikul, kohalikul, riiklikul ja riikideülesel tasandil; kutsub liikmesriike üles 

viima Euroopa poolaasta raames antud haridusalased riigipõhised soovitused ning teised 

komisjoni soovitused võimalikult kiiresti ellu;  

7. rõhutab, et majanduskasvu põhiteguritena on olulised nii elukestev õpe kui ka paremad 

koolitus- ja töötingimused teadlaste ja professorite jaoks, et hõlpsamini leida 

kvalifitseeritud õppejõude ja neid alal hoida; toob esile, kui oluline on, et noored 

omandavad digitaalsed oskused ja õpetajad saavad vastava väljaõppe, kuna sellised 
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oskused muutuvad Euroopa tööturul üha olulisemaks; 

8. rõhutab, et tööturu vajadused muutuvad kiiresti ja noortel on üha raskem koolist tööle üle 

minna, mistõttu on nad tavaliselt töötuse vastu kaitsetumad; kordab, kui tähtis on 

investeerida inimkapitali ja inimestesse, eelkõige Euroopa noortesse, et suurendada nende 

tööalast konkurentsivõimet ja kutsekvalifikatsiooni; nõuab, et parandataks olemasolevat 

ELi oskuste ülevaadet, mis teeb kindlaks vajaminevad töökohad ja oskused, ning 

kujundataks vastavalt ümber liikmesriikide haridus- ja koolitussüsteemid, et inimestel 

oleksid õige töö jaoks õiged oskused; 

9. rõhutab vajadust edendada partnerlussuhteid haridusmaailma ja tööhõivepoliitika vahel, 

kaasates kõik sidusrühmad, sealhulgas sotsiaalpartnerid, otsustajad, koolitajad ja 

tööandjad; 

10. peab kiiduväärseks noorte tööhõive algatust, mis kutsuti ellu noortegarantii süsteemi 

võimendamiseks eelkõige piirkondades, kus noorte tööpuuduse määr ületab 25 %, ja juhib 

tähelepanu asjaolule, et see on tõhus vahend noorte töötuse vähendamiseks ning kujutab 

endast keskmises ja pikemas perspektiivis põhjalikku struktuurireformi; kutsub 

liikmesriike üles looma tugevat koostööd sidusrühmade, eelkõige tööandjate ja VKEdega 

ning kasutama selle süsteemi rakendamisel ja infrastruktuuri loomisel maksimaalselt 

Euroopa Sotsiaalfondi, noorte tööhõive algatust ja teisi struktuurifonde;  

11. palub komisjonil aidata kaasa noortegarantii süsteemi tõhusale rakendamisele heade 

tavade vahetamise abil; juhib tähelepanu tõsiasjale, et noorte tööhõive algatuse raames 

noortegarantii süsteemile eraldatud eelarvevahendite kasutamiseks on aega 31. 

detsembrini 2015; palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed, et programm saaks 

jätkuda; 

12. rõhutab vajadust arendada noortegarantii süsteemi raames ettevõtlusoskusi; on siiski 

arvamusel, et on vaja varajast sekkumist ja aktiveerimist ning paljudel juhtudel ka 

reforme, mille näiteks on kutseharidus- ja koolitussüsteemide täiustamine, ja et duaalse 

haridussüsteemiga seotud parimate tavade vahetamine võiks aidata kaasa tööturu 

struktuuri muutmisele ja tööhõive suurendamisele; 

13. väljendab rahulolu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi asutamisega; loodab, et 

investeeringud haridusse ja koolitusse loetakse strateegilisteks ning kaasatakse ühte 

esmatähtsasse meetmesse; 

14. nõuab tungivalt, et komisjon tunnistaks, kui suur on kultuuri potentsiaal jätkusuutlikku 

majandusarengusse ja piirkondade konkurentsivõimesse panustamisel ning sotsiaalse 

sidususe suurendamisel; rõhutab eriti kultuuri- ja loomemajanduse rolli ja kultuuripärandi 

digiteerimise tähtsust ELi majanduse taastumise ja kasvamise ning regionaalarengu 

strateegilise ajendina, sest praegu tekitatakse selles sektoris kas otseselt või kaudselt üle 7 

miljoni töökoha; 

15. rõhutab kultuurisektori tähtsust võitluses noorte tööpuudusega, sest see sektor on noorte 

jaoks väga atraktiivne ja pakub neile rohkem töövõimalusi; tuletab meelde kultuuri osa 

hariduse, oskuste arendamise, koolituse ja kogemusõppe abil rohkemate ja paremate 

töökohtade loomises; püüab suunata ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kultuuri- ja 
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loomesektori töökohtade väärtustamisele ja loomisele; 

16. palub komisjonil hinnata, mil määral saaks kasutada Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 

Sotsiaalfondi vahendeid kultuurivaldkonnas toimuva tegevuse ja eelkõige loomesektori 

edendamiseks liikmesriikides; palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile hindamise 

käigus tehtud järelduste kohta aruanne hiljemalt koos programmi „Loov Euroopa” 

vahearuandega, st 31. detsembriks 2017; 

17. tuletab meelde, et kultuur ning materiaalne ja vaimne kultuuripärand on maa- ja 

linnapiirkondade jätkusuutliku taaselavdamise ning linnade ja piirkondade atraktiivsuse 

oluliseks elemendiks ning toetavad kultuuriturismi ja loomesektori VKEde kaudu 

majandusarengut; nõuab piirkondlike kultuurikeskuste loomist, kus suuremad ja 

väiksemad linnad ning piirkonnad saaksid teha koostööd oma kultuuripärandi säilitamise 

ja rikastamise nimel, muutes selle majandusväärtuseks; 

18. palub komisjonil võtta kohustus teha kõik vajalik, et tõhusalt oleksid kaitstud materiaalsed 

ja vaimsed väärtused, millest moodustub Euroopa kultuuripärand ja mis on esmatähtsad, 

et hoogustada kultuurilist ja sotsiaalmajanduslikku arengut, mille aluseks on ühine 

Euroopa identiteet ning Euroopa riikide, piirkondade ja linnade kultuuriline eripära, ja mis 

seda edendaks; kutsub ELi linnu ja piirkondi üles kasutama selleks ühtekuuluvuspoliitika 

vahendeid; 

19. on arvamusel, et projekti kogukulude põhjal komisjoni kehtestatud viie miljoni euro 

suurune ülemmäär (või UNESCO nimekirja kuuluvate paikade puhul 10 miljonit eurot 

kogukuludest) on liiga jäik ning selle tagajärjel toetatakse kultuuripärandit vähem, 

eelkõige seetõttu, et ei ole ette nähtud dokumentatsiooni- ja halduskulude ning 

mittevähendatavate kulude (nt käibemaks) mahaarvamist, ja et see kitsendab võimalusi 

avaliku ja erasektori partnerluste loomiseks ja investeeringuteks kultuuri, mis on ELi 

sotsiaalse ja majandusliku arengu seisukohast äärmiselt oluline; 

20. rõhutab, et ELi õigus sellisele lähenemisviisile õiguslikku alust ei anna ja palub 

komisjonil sellega seoses vaadata otsus läbi ning temaatilistes juhendites täpsustada, 

kuidas tõlgendada määruse (EL) nr 1301/2013 (ERF) artikli 3 punkti e – investeerimine 

piirkondade sisemise potentsiaali arendamisse püsiinvesteeringute kaudu seadmetesse ja 

väikesemahulistesse taristutesse – seoses kultuuri ning jätkusuutliku turismiga; 

21. kutsub liikmesriike üles tegema eelarvest ja regionaalarengu ressurssidest suuremaid 

eraldisi kultuuri ja kultuuripärandi tarbeks, et muuta piirkonnad atraktiivsemaks ning 

toetada nende tõhusat ja igakülgset arengut, kasutades ära nende potentsiaali. 

22. rõhutab lihtsustamise olulisust ning soovitab komisjonil ja liikmesriikidel teha jätkuvalt 

pingutusi ühtekuuluvuspoliitika rakendamise hõlbustamiseks, et poliitika tulemused 

paremini eesmärgistada ja vähendada bürokraatiat kõigil tasanditel; rõhutab, kui oluline 

on platvormide olemasolu parimate tavade vahetamiseks eri rakendusvaldkondades. 
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