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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on arvamusel, et kõigile parema tuleviku tagamine eeldab nii ELis ja kui ka väljaspool 

seda kultuuri lisamist neljandaks jätkusuutlikkuse sambaks, sest kultuur edendab uute 

eluviiside ja jätkusuutliku arengu paradigmade loomisega innovatsiooni ja 

käitumisharjumuste muutusi ning teeb võimalikuks niisuguste kogukondlike ja kohaliku 

tasandi lähenemisviiside väljatöötamise, mis on vajalikud jätkusuutliku arengu 

mõistmiseks kohalikul tasandil; 

2. tunnistab innovatsiooni ja loovuse vajalikkust, et tagada linnade, piirkondade ja kogu 

ühiskonna jätkusuutlikum areng ning pakkuda lahendusi praegustele ühiskondlikele 

väljakutsetele; 

3. märgib, et aktiivne osalemine kultuuris soodustab keskkonnateadlikku käitumist, parandab 

füüsilist ja vaimset tervist ning heaolu, hõlbustab kultuuridevahelist dialoogi, soodustab 

austust vähemuste vastu ja hõlbustab nende sotsiaalset integratsiooni, parandab noorte 

suutlikkust ja kooliskäimist ning aitab seega kaasa paljude kehtivate säästva arengu 

eesmärkide saavutamisele ja hõlbustab seda; 

4. nõuab, et juurdepääs kultuurile ja aktiivne osalemine kultuuris lisataks eraldiseisva 

eesmärgina säästva arengu eesmärkide hulka, võttes arvesse kultuuri valdkonnaülest ja 

üliolulist panust individuaalsesse ja kollektiivsesse heaolusse ning jätkusuutlikku linna, 

maaelu ja piirkondlikku arengusse; 

5. tuletab meelde kultuuri erilist rolli välissuhetes ja arengupoliitikas, eriti seoses konfliktide 

lahendamise ja ennetamise, rahutagamise ja kohaliku elanikkonna mõjuvõimu 

suurendamisega; on seetõttu seisukohal, et uue konsensuse saavutamiseks arengu 

küsimuses on vaja ambitsioonikat ja usaldusväärset kultuuristrateegiat, mis hõlmab ka 

kultuuridiplomaatiat; 

6. rõhutab kultuuri ja loovuse rolli innovatsioonis, kvaliteetsete töökohtade loomises, 

sotsiaalses ühtekuuluvuses ja jätkusuutliku majanduse arendamises, sealhulgas näiteks 

seoses linnade linnaruumi uuendamise ja maapiirkondade taaselustamisega; nõuab 

seetõttu tõhusamat koostoimet Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ja muude ELi programmide vahel, et rahastada 

kultuuripõhiseid projekte ja algatusi; 

7. on arvamusel, et kultuuriasutused ja -organisatsioonid peaksid olema jätkusuutlikkuse 

valdkonnas ja keskkonnahoidlike protsesside alal uuendajateks ja eeskujudeks, eelkõige 

kultuuripärandi, digiteerimise, turismi ja ringreise tegevate kunstnike valdkonnas; nõuab 

selleks ELi rohelise rahastamise algatuse loomist; 

8. märgib, et sidus ja jätkusuutlik tegevuskava eeldab majandusstrateegiate ja -poliitika 

suunitluse muutmist eesmärgiga keskenduda kvaliteetsete töökohtade loomisele, 

ringmajanduse edendamisele, sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele ja Euroopa 

sotsiaalõiguste samba vastuvõtmisele; palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel 
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võidelda vaesuse, eriti laste vaesuse vastu, investeerida kvaliteetsesse formaalsesse, 

informaalsesse ja mitteformaalsesse haridusse ja koolitusse, luua oskuste garantii ning 

võtta vastu sidusa ja julge kultuuristrateegia kõigil valitsemistasanditel; 

9. on seisukohal, et säästva arengu eesmärgi nr 16 täitmiseks on vaja kodanike aktiivset 

osalemist kõigi tasandite otsustusprotsessis; toonitab sellega seoses vajadust edendada 

laste ja noorte aktiivset ühiskondlikku osalust; 

10. rõhutab kaasava, õiglase ja kvaliteetse hariduse, koolituse, teadustegevuse ja elukestva 

õppega seotud võimaluste tähtsust majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 

probleemidega tegelemisel ning jätkusuutliku tuleviku kujundamisel; avaldab sellega 

seoses heameelt ELi kavatsuse üle lisada Euroopa poliitikaraamistikku säästva arengu 

eesmärgid, eriti arengu tegevuskava 2030 säästva arengu eesmärk nr 4; 

11. rõhutab, et haridus ja koolitus on väga olulised ühiskonna suunamisel jätkusuutlikkuse 

poole; rõhutab asjaolu, et jätkusuutlikkusele suunatud hariduse raames arendatakse oskusi, 

teadmisi ja väärtusi, mis edendavad jätkusuutlikku tulevikku toetavat käitumist; ergutab 

seetõttu liikmesriike tugevdama oma jõupingutusi, et rakendada jätkusuutlikkusele 

suunatud haridust hariduse ja koolituse kõikidel tasemetel ja kõikides vormides;  

12. tunnustab kodanikuühiskonna rolli üldsuse säästva arengu eesmärkide alase teadlikkuse 

suurendamisel ning nende käsitlemisel riigi ja rahvusvahelisel tasandil ülemaailmse 

kodanikuhariduse ja kodanike teadlikkuse suurendamise kampaaniate kaudu; 

13. on sügavalt mures liikmesriikide haridussüsteemide tulemuslikkuse erinevuste pärast, 

mida näitasid viimased PISA aruanded, ja asjaolu pärast, et aastatel 2010–2014 vähenesid 

haridusse ja koolitusse tehtud investeeringud ELis tervikuna 2,5 %; rõhutab, et 

nõuetekohaselt rahastatud kõigile kättesaadavad riiklikud haridus- ja koolitussüsteemid on 

võrdsuse ja sotsiaalse kaasatuse jaoks ning säästva arengu eesmärgi nr 4 sihtide 

saavutamiseks ülimalt tähtsad; rõhutab siiski, et haridus kuulub jätkuvalt liikmesriikide 

pädevusvaldkonda;  

14. rõhutab vajadust kaasavama lähenemisviisi järele haridus- ja koolituspoliitika 

rahastamisel; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles mobiliseerima ja kasutama 

kõiki kättesaadavaid vahendeid, et tagada arukas investeerimine innovatiivsetesse 

õpetamis-, koolitamis- ja õppimismeetoditesse, mille eesmärk on parandada oskuste 

kvaliteeti ja asjakohasust ning suurendada haridus- ja koolitussüsteemide tulemuslikkust; 

15.  soovitab, et kaasatusele ja jätkusuutlikkusele suunatud hariduse, koolituse ja elukestva 

õppega seoses peaksid liikmesriigid kaaluma haridus- ja tööhõivepoliitika parandamist 

koostöös ELiga, et tõsta teadlikkust jätkusuutlikust arengust ja tagada, et õppimine 

võimaldab inimestel teha vastutustundlikke otsuseid ja suurendab suutlikkust järgida 

tulevikku suunatud mõtteviisi; rõhutab, et haridus-, koolitus- ja oskustealane poliitika ei 

tohiks olla kohandatud ainult tööturu nõudmistele, vaid peaks holistiliselt edendama ka 

isiklikku ja ühiskondlikku arengut; 

16. rõhutab vajadust tõhustada koordineerimist ning võimaldada ja optimeerida koostoimet 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 

ning muude ELi programmide vahel, et täiustada ja ajakohastada liikmesriikide haridus- ja 

koolitussüsteemide kvaliteeti; rõhutab, et maapiirkondade ja kaugete piirkondade 
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elanikkonnal peab olema võrdne juurdepääs õiglasele kvaliteetsele haridusele, koolitusele 

ning kultuuri ja elukestva õppega seotud võimalustele; 

17. rõhutab, et haridus on isemajandava ühiskonna arengu jaoks keskse tähtsusega; nõuab, et 

EL seoks omavahel kvaliteetse hariduse, tehnilise ja kutseõppe ning koostöö tööstusega, 

luues seega olulise eeltingimuse noorte tööalaseks konkurentsivõimeks ja juurdepääsuks 

kvaliteetsetele töökohtadele; on veendunud, et eelkõige häda- ja kriisiolukordades 

hariduse juurdepääsetavuse küsimusega tegelemine on väga tähtis nii laste arengu kui ka 

kaitse seisukohast; 

18. peab kahetsusväärseks püsivat probleemi, mis seisneb noorte suures töötuses; tuletab 

meelde noortegarantii kavade ja noorte tööhõive algatuse olulist rolli selle probleemi 

käsitlemisel; nõuab nende jätkuvat parandamist ja neile nõuetekohase rahalise toetuse 

andmist, et edendada uute kvaliteetsete töökohtade loomist ja inimväärset sotsiaalkaitset 

noorte jaoks, ületada raskused, mis esinevad haavatavate rühmadega tegelemisel, ning 

tulemuslikumalt jõuda registreerimata mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni ning 

madala kvalifikatsiooniga noorteni; 

19. rõhutab nii formaalse kui ka informaalse hariduse, elukestva õppe, spordi, kunsti ja 

vabatahtliku töö rolli jätkusuutlikkusega seotud teadmiste omandamisel ja ökoloogilise 

kodanikutunde soodustamisel osana ulatuslikumast jõupingutusest anda noortele 

asjakohased oskused, pädevused ja hoiakud, mis on vajalikud selleks, et neist saaksid 

avatud ja vastutustundlikud kodanikud; 

20. kutsub komisjoni üles suurendama ELi noorsoostrateegia (2018) läbivaatamisel noorte 

tervise ja heaolu toetamist ning pöörama seejuures erilist tähelepanu laste rasvumist 

käsitleva tegevuskava ning noorte alkoholitarbimist ja joominguid käsitleva tegevuskava 

õigeaegsele rakendamisele;  

21. palub, et EL ja selle liikmesriigid kaitseksid säästva arengu eesmärkide Euroopa 

poliitikaraamistikku ning komisjoni praegustesse ja tulevastesse prioriteetidesse 

integreerimisel piirkondlikke, vähemuste ja vähemkasutatavaid keeli ja keelelist 

mitmekesisust ning tagaksid sallimatuse keelelise diskrimineerimise vastu; 

22. kiidab heaks võimalused, mida pakuvad mitmekesised õpikeskkonnad, näiteks ökokoolid, 

arenguhariduse keskused ja õpe vabas õhus; 

23. nõuab jätkusuutlikkust ja ökoloogilist kodanikutunnet käsitleva hariduse süvalaiendamist 

kõigis valdkondades, eelkõige ettevõtlushariduses, sealhulgas sotsiaalses ettevõtluses, 

ning digikirjaoskuse ja digitaaloskuste omandamisel;  

24. on veendunud, et kultuurilist mitmekesisust ja looduspärandi kaitset tuleks edendada kogu 

Euroopa poliitikaraamistikus, sealhulgas hariduse kaudu; 

25. on arvamusel, et kiiresti muutuvas majanduses, mida iseloomustab ühiskonna üha 

ulatuslikum digiteerimine ning töökohtade robotiseerimine ja automatiseerimine, tuleks 

tööalase pädevuse teemalisse laiemasse arutellu lisada selle osana tulevikukindel 

jätkusuutlik tegevuskava; 

26. tuletab meelde, et kvaliteetne haridus suudab suurendada haavatavate isikute, vähemuste, 
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erivajadustega inimeste ning naiste ja tütarlaste mõjuvõimu seoses säästva arengu 

eesmärkidega nr 4 ja 5, mis käsitlevad soolist võrdõiguslikkust, ning säästva arengu 

eesmärgiga nr 16, mis käsitleb kaasavate ühiskondade toetamist; 

27. nõuab seoses säästva arengu eesmärgiga nr 3 sotsiaalse ühtekuuluvuse, kultuuridevahelise 

dialoogi ning individuaalse ja kollektiivse heaolu valdkonna täiendushariduse edendamist 

muu hulgas tervisealase teadlikkuse suurendamise vahendina; tõstab esile konkreetseid 

võimalusi, mida selles valdkonnas pakuvad informaalne ja mitteformaalne õppimine; 

28. nõuab seoses vajadusega edendada teaduses innovatsiooni ja loovuse täiendavat 

koostoimet, et kunstiharidus lisataks loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 

matemaatika valdkondade (STEM) hulka, et edendada loodusteaduste, tehnoloogia, 

inseneriteaduste, kunsti ja matemaatika valdkonna (STEAM) alast haridust, eelkõige 

tüdrukute puhul, eesmärgiga tegeleda ühiskondlike probleemidega jätkusuutlikkuse 

eesmärkide saavutamisel; 

29. tuletab meelde vajadust toetada lisaks haridustöötajate ja koolitajate koolitust ning 

ergutada vastastikust õpet ja parimate tavade vahetamist ELi ja ülemaailmsel tasandil; 

30. nõuab teadusuuringute valdkonna rahalist toetamist, sealhulgas olemasolevate ELi 

programmide, näiteks programmi „Horisont 2020“ kaudu, et uurida veelgi kunsti, 

innovatsiooni ja teaduse vahelisi seoseid ning hariduse ja kultuuri panust 

jätkusuutlikkusesse; 

31. nõuab, et töötataks välja näitajad, mille eesmärk on mõõta kultuuri panust kehtivate 

säästva arengu eesmärkide saavutamisse ning jälgida uut säästva arengu eesmärki, mis 

käsitleb juurdepääsu kultuurile ja aktiivset osalemist kultuuris, juhul kui see eesmärk 

kehtestatakse; 

32. tunneb heameelt ettepaneku üle luua mitmeid sidusrühmi ühendav rühm; kinnitab vajadust 

tagada rühmas aktiivselt osalevate sidusrühmade mitmekesisus, hõlmates 

kodanikuühiskonda, valitsusväliseid organisatsioone, rohujuure tasandi organisatsioone, 

noorsootöötajaid, haridustöötajaid ja kultuuriasutusi; 

33. rõhutab vajadust anda nõuetekohast toetust kohalikele ja inimestevahelistele algatustele, 

sest jätkusuutlikku arengut tuleb ellu viia ka kohalikul tasandil. 
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