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ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on ELi 

ühtekuuluvuspoliitika peamised rahastamisvahendid jõukama, tasakaalustatuma ja 

solidaarsema liidu eesmärgi saavutamiseks ning strateegia Euroopa 2020 peamiste 

eesmärkide täitmiseks, milleks on arukas, säästev ja kaasav majanduskasv, parandades 

ELi majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust; rõhutab, et struktuuri- ja 

investeerimisfondide eesmärk on toetada strateegilisi investeeringuid sellistes 

võtmevaldkondades nagu taristud, haridus, teadus ja innovatsioon; rõhutab struktuuri- ja 

investeerimisfondide, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) tõhusa kasutamise 

potentsiaali struktuurse ja pikaajalise tööpuuduse vähendamisel, sotsiaalse kaasatuse 

suurendamisel ja kõigi inimeste, eelkõige aga vähese kvalifikatsiooniga noorte, 

mittetöötavate ja mitteõppivate ning ebasoodsa taustaga noorte parema hariduse 

edendamisel; kiidab siinjuures heaks ESFi tugevdatud rolli 2014.–2020. aastal, sest 

võrdne juurdepääs kvaliteetsele kooli- ja vabaharidusele, koolitusele ja elukestva õppe 

võimalustele on üks peamisi teid tõelise lähenemise edendamiseks ning erinevuste ja 

sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuse vähendamiseks ELi liikmesriikide, piirkondade ja alade 

vahel; rõhutab, et kui tahetakse jõuda Euroopa ühiskonna kõigi kihtideni, on äärmiselt 

olulised toimivad, piisavalt rahastatud ja hõlpsasti kättesaadavad riiklikud 

haridussüsteemid; 

2. peab kahetsusväärseks, et 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku üldine tase 

on madalam kui 2007.–2013. aasta mitmeaastase finantsraamistiku oma; rõhutab, et 

kokkuhoiupoliitika ja riigieelarvete äärmuslike kohanduste ajal suureneb surve 

liikmesriikide eelarvetele; juhib tähelepanu asjaolule, et selline surve on mõnes 

liikmesriigis kaasa toonud riikliku rahastamise vähenemise ning põhjustanud kõrge ja 

püsiva töötuse taseme, eelkõige noorte seas; 

3. ergutab liikmesriike võimalikult hästi kasutama ühtekuuluvuspoliitika praeguse 

programmitöö perioodi suuremat paindlikkust ja tulemuskesksust, et suurendada selle 

poliitika lisaväärtust; rõhutab, et tuleb vastu võtta meetmed, et struktuuri- ja 

investeerimisfondide rahalisi vahendeid võimalikult hästi ära kasutada, investeerides 

asjakohasesse taristusse, et edendada solidaarsust, töökohtade loomist ja säilitamist, 

haridust, kultuuri ja sporti, kvaliteetsete avalike teenuste pakkumist, õiguskaitset 

keskkonnaküsimustes ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamist; väljendab muret 

selle pärast, et struktuuri- ja investeerimisfondide maksete võimalik peatamine kahjustab 

raskustesse sattunud liikmesriike, kes on pidanud oma kultuuri- ja haridussektoris 

märgatavaid kärpeid tegema; 

4. märgib, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid keskenduvad valdkondadele, mis 

soodustavad töökohtade loomiseks soodsa keskkonna kujundamist, nagu haridus, koolitus, 

kultuuri- ja loomemajandus, täiendades riiklikke eelarveid ja kompenseerides vähenevat 

investeeringumahtu; 

5. kutsub liikmesriike üles Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide potentsiaali täiel 

määral ära kasutama, suurendades nende projektide lisaväärtust ja tulemustele 

orienteeritust ning andes piisavat ja sobivat teavet potentsiaalsetele toetusesaajatele, muu 
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hulgas haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas; 

6. rõhutab, et hariduse ja koolituse valdkonna 2015. aasta ülevaate kohaselt tuleb kiiremas 

korras parandada ELis hariduse kaasavust, kvaliteeti ja asjakohasust, et tagada 

jätkusuutlik majanduskasv, suurendada tootlikkust, lahendada struktuurse ja pikaajalise 

töötuse probleem, edendada õiglast liikuvust ja soodustada sotsiaalset kaasatust; kutsub 

liikmesriike üles edendama ja toetama projekte, mille keskmes on haridussüsteemid, 

õpetajad ja koolitajad ning igas vanuses, eelkõige haavatavatest ja ebasoodsas olukorras 

olevatest rühmadest pärit õppurid, kasutades tõhusalt ära Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide, eelkõige ESFi olemasolevaid ressursse koostoimes teiste ELi 

vahenditega nagu Erasmus+ ja Euroopa territoriaalse koostöö programmid; 

7. tuletab meelde asjaolu, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest hakatakse otseselt 

toetama kaht miljonit ettevõtet, et edendada nende konkurentsivõimet ning suurendada 

teadus- ja innovatsioonisuutlikkust; peab kiiduväärseks asjaolu, et ligi 15 miljonit 

majapidamist saab tänu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele juurdepääsu kiirele 

lairibaühendusele ning peaaegu 20 miljonit inimest maapiirkondades saab tänu Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetusele kasutada uusi või paremaid IKT teenuseid 

või infrastruktuuri; 

8. rõhutab, kui olulised on struktuuri- ja investeerimisfondid koolieelse hariduse ning kooli- 

ja kõrghariduse taristu täiustamisel, eesmärgiga parandada koolituse kvaliteeti ning 

ajakohastada haridus- ja koolitussüsteeme, et pakkuda noortele oskusi ja kvalifikatsiooni, 

mis võimaldavad neil tööd leida ning võimaldavad töötajatel suurendada oma oskusi ja 

kvalifikatsiooni; 

9. rõhutab taastuvate energiaallikate suurt innovatsiooni- ja tööhõivepotentsiaali, kui võtta 

arvesse suurema ressursi- ja energiatõhususe püüdlusi; kutsub komisjoni üles koostama 

regionaalarengu jaoks spetsiaalset energia- ja keskkonnastrateegiat, pidades silmas ka 

hariduse ja tööhõive edendamist; 

10. peab vajalikuks ulatuslikumat investeerimisstrateegiat, mis peaks hõlmama tervet haridus- 

ja koolitustsüklit, sealhulgas elukestva õppe, töökohal toimuva väljaõppe ning kooli- ja 

vabaõppe kõiki valdkondi; kuna paremad haridusvõimalused on üks Euroopa 

Sotsiaalfondi peamisi prioriteete, ergutab liikmesriike selle fondi võimalusi täiel määral 

ära kasutama, suunates investeeringuid kaasavasse haridusse, mis vastab ühiskonna 

vajadustele, pakkudes kõigile võrdset juurdepääsu ja võrdseid võimalusi; 

11. tunnistab kultuuri- ja loomesektori mikroettevõtjate ja VKEde üha suuremat tähtsust 

investeeringute, majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive seisukohast, aga ka nende 

tähtsat rolli koostöös kultuuriga tegelevate vabaühenduste, võrgustike ja platvormidega 

kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse säilitamisel ning mitmekesise ja traditsioonilise 

kunsti ja käsitöö edendamisel; tunnistab, et kultuur ja innovatsioon on väga olulised 

tegurid, mis aitavad piirkondadel investeeringuid ligi tõmmata, loovaid andeid toetada ja 

sotsiaalset ühtekuuluvust edendada ning seega toetavad kohalikku arengut, millele 

kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on hea võimalus kaasa aidata; 

12. nõuab suuremaid investeeringuid hariduse, sotsiaalse kaasatuse, kutseõppe ja elukestva 

õppe valdkonnas, et parandada nii haridus- ja koolitussüsteemide asjakohasust kui ka 

üleminekut hariduse omandamiselt tööellu ning edendada elukestvat õpet; rõhutab, kui 
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oluline on koondada vahendeid varajase haridussüsteemist lahkumise vältimiseks ja 

kvaliteetsele haridusele võrdse juurdepääsu tagamiseks; 

13. ergutab liikmesriike praeguse ühtekuuluvuspoliitika suuremat paindlikkust võimalikult 

hästi ära kasutama, et paremini arvestada kohaliku ja piirkondliku tasandi vajadusi ja 

eripära, sealhulgas hariduse, kultuuri ja spordi valdkonnas; 

14. toonitab, kui oluline on kultuuri puhul laiem terviklik lähenemisviis, kus võetakse arvesse 

kultuuri olulist panust haridusse ja koolitusse, innovaatilisse sotsiaalsesse ja 

majandusarengusse ning sotsiaalsesse kaasamisse; kutsub seetõttu komisjoni ja 

liikmesriike üles suurendama teadlikkust kultuuri potentsiaalist edendada arukat, säästvat 

ja kaasavat majanduskasvu ning ergutama sellega seoses kultuuriprojekte, sealhulgas 

piiriüleseid projekte, mis võivad aidata majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 

ühtekuuluvust tugevdada; 

15. märgib, et väga tähtis on noorte tööhõive algatus, mis annab võimaluse vähendada visalt 

püsivat noorte tööpuudust, mis ulatub mitmes liikmesriigis endiselt üle 40%; palub 

komisjonil edendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames taristut, millega 

luuakse noorte jaoks uusi kvaliteetseid töökohti ja sotsiaalkaitset; nõuab tungivalt, et 

liikmesriigid noortegarantiid täielikult rakendaksid, tuginedes tihedale koostööle 

tööturuasutuste ja haridussüsteemi vahel; 

16. rõhutab kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali noorte tööhõive suurendamiseks; 

rõhutab, et kultuuri- ja loomesektori edendamine ja sellesse investeerimine võib 

märkimisväärselt soodustada investeerimist, majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivet; 

palub seetõttu, et komisjon kaaluks konkreetseid võimalusi, mida pakub kogu kultuuri- ja 

loomemajandus, mis hõlmab valitsusväliseid organisatsioone ja väikeühendusi, näiteks 

noorte tööhõive algatuse raames; 

17. märgib, et kuna oskused ei vasta tööturu nõudlusele, näib olevat üha raskem vabu töökohti 

täita; rõhutab, et oskuste nõudlusele mittevastavuse, piiratud geograafilise liikuvuse ja 

ebakindlate töötavadega seotud probleeme on vaja käsitleda Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide kaudu, ning nõuab neile fondidele juurdepääsu tagamisel tihedamat 

koostööd kõrgharidus- ja koolitusasutuste ning VKEde vahel; 

18. palub komisjonil tagada, et liikmesriigid järgiksid Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest toetatavate projektide elluviimisel puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni; 

19. märgib heakskiitvalt, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide õigusaktide 2014.–

2020. aasta paketi eesmärkide hulka kuulub ka eesmärk soodustada puuetega inimeste 

üleminekut hooldusasutustes elamiselt kogukonnas elamisele ning palub komisjonil 

tagada, et liikmesriigid järgiksid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisel 

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sätteid; 

20. tuletab meelde, et liikmesriigid peaksid võtma kohustuse pakkuda paremat juurdepääsu 

kvaliteetsele lairibaühendusele, eelkõige avalikele WiFi-võrkudele, mis on 

maapiirkondades ja hõredalt asustatud piirkondades ülimalt tähtis; palub liikmesriikidel ja 

piirkondadel kindlaks teha oma IKT-investeeringute prioriteedid; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles parandama juurdepääsetavust ja läbipaistvust ning kiirendama struktuuri- 
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ja investeerimisfondide kasutamise menetluste lihtsustamist IKT-sektoris; 

21. rõhutab vajadust säilitada traditsioonilised tegevusalad, sealhulgas käsitöötraditsioon ja 

sellega seonduvad oskused, ning vajadust koostada strateegiad traditsiooniliste 

tegevusaladega seotud ettevõtluse kasvu soodustamiseks, et säilitada selle sektori 

kultuuriline identiteet; juhib tähelepanu vajadusele toetada kutseõppega seotud praktilist 

tööd ning noorte oskustööliste liikuvust; 

22. rõhutab, et praegune rändekriis põhjustab vastuvõtvate liikmesriikide haridus- ja 

koolitussüsteemidele palju probleeme; palub ELi institutsioone anda liikmesriikidele 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning muude liidu fondide ja programmide 

kaudu vajalik paindlikkus ja piisav rahastamine ning palub liikmesriikidel täielikult 

kasutada pakutud võimalusi ja olemasolevaid rahalisi vahendeid projektide jaoks, millega 

oluliselt toetatakse pagulaste, rändajate ja varjupaigataotlejate integreerimist haridus- ja 

koolitussüsteemidesse; on veendunud, et elukestva õppe, sealhulgas vabaõppe ning 

kutsekoolituse kättesaadavus võib olla tulemuslik vahend pagulaste, rändajate ja 

varjupaigataotlejate aktiivseks kaasamiseks ning nende Euroopa tööturule ja ühiskonda 

integreerimiseks; rõhutab sellega seoses kohalike ja piirkondlike ametiasutuste olulist 

rolli; 

23. toonitab tõsiasja, et kultuuritaristul on märkimisväärne mõju majandus- ja sotsiaalsele 

arengule ning ühtekuuluvusele kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil; palub 

komisjonil vaadata koondmääruse, sh Euroopa Regionaalarengu Fondi määruse 

vastuvõtmisega seoses läbi kultuuritaristule seatud 5 miljoni euro suurune piirmäär, et 

tõsta kõigi kultuuriprojektide (mitte üksnes UNESCO objektidega seotud projektide) 

maksimaalsed kulud 10 miljoni euroni ning võtta arvesse projektide toetuskõlblikke 

kulusid, mitte kogukulusid; 

24. juhib tähelepanu vajadusele tugevdada kooskõlastamist ning võimaldada ja optimeerida 

sünergiaid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning muude liidu fondide ja 

programmide vahel, et saavutada suurem mõju ja tõhusus ning edendada majanduskasvu 

ja töökohtade loomist ELis; nõuab jätkuvat struktuurifondidesse investeerimist 

üleminekupiirkondades, et mitte katkestada juba saavutatud positiivset mõju. 
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