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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval petitsioonikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab hariduse, koolituse, kultuuri ja spordi rolli ELi kodakondsusega kaasnevate 

õiguste, kodanikuaktiivsuse ja solidaarsuse edendamisel ning ühiste Euroopa väärtuste 

tugevdamisel, mis põhinevad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 20 ning Euroopa 

Liidu lepingu artiklil 9; tunnistab, et nimetatud eesmärke toetatakse rahvusvahelise ja 

kultuuridevahelise koostöö ja suhtluse ning selliste ELi programmide kaudu, nagu 

programm „Erasmus+“, „Õigused, võrdõiguslikkus ja kodakondsus“, „Kodanike 

Euroopa“ ja „Loov Euroopa“; 

2. toonitab, et programmiga „Kodanike Euroopa“ edendatakse paremat arusaama kodanike 

õigustest ja kohustustest ELis; soovitab seepärast, et järgmise põlvkonna programm tuleks 

vastu võtta sellise õigusliku alusega, mis võimaldab parlamendil osaleda nõukoguga 

võrdse kaasseadusandjana, ja anda programmile rohkem inimressursse ja rahalisi 

vahendeid, et suurendada toetatavate projektide arvu; 

3. rõhutab, kui tähtis on edendada programmi „Erasmus+“ abil valdkonnaüleste oskuste 

arendamist, mis tõhustavad kultuuridevahelist mõistmist ja aktiivset osalemist 

mitmekesistes ühiskondades; 

4. tuletab meelde, et selleks, et suurendada ELi kodanike teadlikkust oma õigustest ja tagada, 

et neid õigusi kohaldatakse ühtselt kogu ELis, on vaja pidevalt pingutada, rõhutades 

võimalusi, mida ELi kuulumine pakub; rõhutab haridusasutuste tähtsust noorte 

teadlikkuse suurendamisel oma ELi õigustest ja kodanikuaktiivsuse edendamisel; kutsub 

sellega seoses komisjoni üles töötama välja ühise raamistiku ELi käsitleva õppe kohta 

koolides ning ergutab liikmesriike võtma asjakohaseid meetmeid selle tagamiseks, et 

selline raamistik oleks tõhusalt kaasatud koolide õppekavadesse; jagab komisjoni 

seisukohta, et teadlikkuse parandamine ELi kodakondsusega kaasnevatest õigustest nõuab 

koostööd üleeuroopalisel, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil; rõhutab sellega 

seoses, et igal tasandil, eriti piirkondlikul ja kohalikul, tuleks pakkuda piisavat ja 

spetsiifilist koolitust; 

5. on arvamusel, et kõikidele ELi kodanikele võrdsete õiguste tõhusaks tagamiseks on 

oluline, et haridussüsteemid oleksid taskukohased ja kaasavad, eriti kõige ebasoodsamas 

olukorras olevate ja haavatavate rühmade jaoks, ning pakuksid kvaliteetset haridust, mis 

edendab kodanikuaktiivsust, ja elukestvat õpet, mis vastab majanduslikele ja 

ühiskondlikele nõudmistele; 

6. tuletab meelde vajadust toetada õpetajaid ja haridusala töötajaid, et nad käsitleksid teavet 

ELi õiguste ja kodakondsuse kohta nende õppetöö lahutamatu osana; toonitab sellega 

seoses vajadust edendada veelgi enam ja töötada välja veebiplatvorme, nagu School 

Education Gateway, Teacher Academy ja Open Education Europe, et haridustöötajatel 

oleks juurdepääs innovaatilistele mitmekeelsetele õppematerjalidele, k.a need, mis on 

kohandatud erivajadustega õpilastele, mis aitaks neil innustada ja motiveerida õppureid 

ELi käsitleva õppe puhul; 
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7. rõhutab liikuvuse rolli noorte isiklikus arengus, sest see tõhustab õppimist ja 

kultuurivahetust ning parandab seega kodanikuaktiivsuse ja selle praktiseerimise 

mõistmist; innustab liikmesriike toetama ELi programme, mis edendavad liikuvust; 

8. hindab kultuuri, kunsti ja teadust kui aktiivseks ELi kodanikuks olemise lahutamatu osa; 

rõhutab nende rolli liitu kuuluvate kodanike ühistunde ja vastastikuse mõistmise 

tugevdamisel ning kultuuridevahelise dialoogi stimuleerimisel; 

9. ergutab suurendama igas vanuses õppurite seas teadlikkust Euroopa väärtustest ja 

kodanikuõigustest ELis koolihariduse, vabahariduse ja informaalse õppimise abil, et 

parandada kultuuridevahelist mõistmist ja solidaarsust Euroopas; 

10. on veendunud, et rändajate seas on oluline edendada Euroopa kultuuri ja väärtuste 

mõistmist, et hõlbustada nende integreerumist, ning soodustada kultuuridevahelist 

dialoogi, edendades rändajate päritolukultuure ja tõhustades nende peamisi 

kodanikuoskusi; 

11. peab tervitatavaks komisjoni kavatsust tõhustada kodanike poliitilist osalemist ELi 

demokraatlikus elus; ergutab demokraatliku osalemise edendamist, võimendades kodanike 

dialoogi, parandades kodanike arusaamist ELi õigusloome rollist nende igapäevaelus ja 

rõhutades nende aktiivset ja passiivset valimisõigust kohalikel ja Euroopa valimistel, kus 

nad ka Euroopas ei elaks; palub komisjonil kasutada sellega seoses ära suhtlusmeediat ja 

digivahendeid, pöörates erilist tähelepanu noorte ja puudega inimeste osalemise 

suurendamisele; nõuab selliste e-demokraatia vahendite nagu veebiplatvormide 

arendamist ja rakendamist, et kaasata kodanikud otsesemalt ELi demokraatlikku ellu, 

soodustades seeläbi nende osalemist; 

12. tuletab meelde, kui oluline on laiendada ja süvendada struktureeritud dialoogi kodanikega 

nende õiguste küsimustes, tehes nii kindlaks takistused, mis kodanikel esinevad nende 

õiguste kasutamisel, ja parandades selle valdkonna ELi programmide ja algatuste 

järelevalvet ja tõhusust; 

13. rõhutab meedia ja infoühiskonna teenuste olulist rolli ning kutsub seepärast komisjoni ja 

liikmesriike looma õigusraamistiku meedia mitmekesisuse ja sõltumatuse edendamiseks 

ning kodanike jaoks objektiivse teabe kättesaadavuse parandamiseks; 

14. palub komisjonil töötada välja konkreetsed kriteeriumid, pöörates erilist tähelepanu 

hariduslikele aspektidele, et hinnata kodanikuaktiivsust edendavate Euroopa programmide 

rakendamist ja toimivust; 

15. rõhutab vajadust tagada, et puudega ja haavatavamad kodanikud saaksid ELi 

kodakondsusega kaasnevaid õigusi ja võimalusi täielikult kasutada; ergutab kõiki ELi 

liikmesriike rakendama ELi puudega isiku kaarti, et hõlbustada puudega inimeste 

liikumist ELis; toonitab, et ELi veebisaitide juurdepääsetavust puudega inimestele on vaja 

parandada; 

16. toetab Euroopa kodanikualgatuse läbivaatamist, et parandada juurdepääsu ning kasutamise 

hõlpsust; rõhutab vajadust tugevdada Euroopa kodanikualgatuse toimimist ja suurendada 

üldsuse teadlikkust sellest, et saavutada selle täielik potentsiaal kodanike osalemise ja 

demokraatliku arutelu soodustamiseks; 
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17. kutsub liikmesriike üles rakendama ELi noorte töökava (2016–2018), keskendudes 

kodanikuaktiivsuse soodustamisele, sotsiaalsele kaasamisele ning noorte osalemisele ELi 

demokraatlikus ja ühiskondlikus elus;  

18. toonitab asjaolu, et kõrge noorte töötuse määr ja ebakindlad tulevikuväljavaated tekitavad 

Euroopa noortele suurt muret; tuletab sellega seoses meelde Bratislava deklaratsioonis ja 

tegevuskavas seatud eesmärke „luua kõigi jaoks paljutõotav majanduslik tulevik, kaitsta 

meie eluviisi ning pakkuda noortele paremaid võimalusi“; palub komisjonil jätkuvalt 

pingutada noorte toetamise nimel, pakkudes neile uusi võimalusi hariduse, koolituse ja 

tööhõive valdkondades; 

19. toonitab praktika ja õpipoisiõppe rolli, mis aitab õppuritel ja koolilõpetajatel omandada 

praktilisi teadmisi ja töökogemust; toetab sellega seoses piiriülese praktika ja õpipoisiõppe 

ühtse keskplatvormi loomist, nagu on soovitatud avalikus konsultatsioonis; 

20. rõhutab, et vabatahtlik tegevus on nende programmide oluline komponent, mis edendavad 

kodanikuaktiivsust; julgustab töötama välja õppekavasid, mis hõlmavad hariduslikku sisu 

ja kodanike osalemist ühiskonnaelus ning vabatahtliku tegevuse tunnustamist ainepunkte 

andva tegevusena; 

21. toonitab, et vabatahtlik tegevus ei saa asendada tasustatud tööhõivet, ning rõhutab 

põhimõtet, et tasustatud töökohad tagavad kogukonda kuuluvuse tunde, kaasatuse ja 

osalemise avalikus elus ning lõppeks ka ühiskonnaelus; 

22. rõhutab eelkõige rohujuure tasandil tehtava spordi rolli kodanikuaktiivsuse toetamisel, 

sest see soodustab vastastikust austust ja mõistmist, edendades samas ELi väärtuseid ja 

põhimõtteid; ergutab komisjoni jätkama nende spordialgatuste toetamist, mis säilitavad 

kodanikuaktiivsust ja -väärtusi ning tekitavad seega ühise kuuluvustunde; 

23. ergutab komisjoni jätkama kodanike õigusi ja kodanikuaktiivsust edendavate meetmete ja 

algatuste toetamist; toonitab asjaolu, et selle valdkonna uued algatused peaksid täiendama 

olemasolevaid algatusi ega tohiks mõjutada programmi praegusi eelarveid; 

24. väljendab heameelt komisjoni algatuse üle anda käiku kohalikele ja piirkondlikele 

ametiasutustele mõeldud e-õppevahend, et hõlbustada vaba liikumise eeskirjade paremat 

mõistmist ja nõuetekohast rakendamist, ning ühtse digivärava loomise algatuse üle, et 

pakkuda ELi ühtsel turul tegutsevatele kodanikele ja ettevõtetele veebis teavet; märgib, et 

need vahendid peaksid andma sidusat ja kasutajasõbralikku teavet kodanike õiguste kohta 

ELis ja nende praktilise kasutamise kohta; osutab asjaolule, et need vahendid tuleks 

ühendada selle valdkonna olemasolevate vahenditega, nagu Europe Direct ja Your 

Europe; 

25. toonitab, kui oluline on parimate tavade vahetamine ja levitamine, et suurendada teadmisi 

ELi kodanike õigustest ja kodanike osalemist ühiskonna- ja poliitilises elus kogu ELis; 

26. rõhutab Euroopa Parlamendi liikmete ja teiste Euroopa väljapaistvate isikute rolli 

teadlikkuse suurendamisel ELi kodanike õigustest, eriti noorte seas; 

27. toetab selliste ajakirjandus- ja multimeediatoodete tootmist ja levitamist ELi kõigis 

ametlikes keeltes, mis keskenduvad sellele, et suurendada ELi kodanike teadlikkust nende 
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õigustest ja nende võimet nimetatud õigusi tõhusalt jõustada; 

28. toetab ideed, et ELi kodakondsus aitab kaasa sidusama Euroopa ühiskonna loomisele, 

soodustades seeläbi vastastikust mõistmist, kultuuridevahelist dialoogi ja riikidevahelist 

koostööd. 
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