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ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab murega teadmiseks püsivad sotsiaalmajanduslikud erinevused euroalal; on 

seisukohal, et võrdne juurdepääs kaasavale ja kvaliteetsele haridusele ning kõigile 

kättesaadavad elukestva õppe võimalused on sotsiaalmajandusliku lähenemise 

eeltingimuseks; juhib sellega seoses tähelepanu liikmesriikide ja sotsiaalsete rühmade 

vahelistele püsivatele erinevustele ELi peamiste haridusalaste näitajate osas; 

2. on sügavalt mures, et ELi 19 liikmesriigi keskmine haridusele ettenähtud 

valitsemissektori üldkulude määr protsendina SKPst langes ajavahemikul 2009–2016 

järjest igal aastal1; peab kahetsusväärseks, et haridus- ja koolitussektor on 

kokkuhoiupoliitika tõttu tugevasti kannatanud, ja rõhutab, et hästi rahastatud riiklikud 

haridussüsteemid on võrdsuse ja sotsiaalse kaasatuse tagamiseks hädavajalikud; nõuab 

seepärast euroala makromajanduspoliitika prioriteetide ümberkujundamist, et näha ette 

suuremad avaliku sektori kulutused haridusele ja koolitusele suure mitmekordistava 

mõjuga investeeringuna; palub komisjonil liikmesriikide tulemuslikkuse jälgimiseks 

võtta sotsiaalnäitajate tulemustabelis kasutusele näitaja, millega mõõdetakse haridusele 

ettenähtud (eelkõige avaliku sektori) kulutusi osakaaluna SKPst (või õpilase kohta); 

3. rõhutab, et ebasoodne sotsiaalne olukord tingib sageli halva hariduse ja vastupidi; 

rõhutab samuti, et pidevalt muutuvas teadmistepõhises majanduses sõltub töölesobivus, 

sealhulgas võrreldavate nn kõvade põhioskustega õpilaste seas, peale lugemisoskuse 

ning matemaatika- ja teadusalaste oskuste, sageli ja olulisel määral nn pehmematest 

oskustest (suhtlus, kriitiline mõtlemine, koostöö, loominguline innovatsioon, 

enesekindlus ja õppimisoskus); rõhutab, et piisavalt rahastatud hea hariduse ja elukestva 

õppe süsteem, mis tõepoolest edendab õigust haridusele ja millega kaasneb toetav 

poliitika, sealhulgas tõhus stipendiumisüsteem, võib aidata sellest nõiaringist välja 

murda ning edendada sotsiaalset kaasatust ja võrdseid võimalusi; 

4. rõhutab, et hoolimata euroala majandusseisu paranemisest ja uute töökohtade loomisest 

on teatavates liikmesriikides noorte töötus lubamatult suur ning kuigi noorte töötuse 

määr on 2013. aastast langenud, on see liikmesriigiti väga erinev; 

5. märgib suure murega, et vähese või puuduliku kirjaoskusega, sealhulgas vähese või 

puuduliku funktsionaalse ja meediakirjaoskusega ELi kodanike arv on jätkuvalt suur, 

mis raskendab tõsiselt sisukat ja tõhusat osalemist avalikus elus ja tööturul; 

6. soovitab edendada poliitikat, mis seob õpingud tööturu nõuetega; rõhutab, et tõhus side 

hariduse, teadusuuringute, innovatsiooni ja tööturu vahel võib otsustavalt edendada 

töökohtade loomist; 

7. rõhutab, et ohutu ja piisaval tasemel õpikeskkond on hädavajalik õpilaste ja õpetajate 

heaolu tagamiseks; palub sellega seoses, et liikmesriigid investeeriksid rohkelt 

vahendeid üldkasutatavate ehitiste, eelkõige koolide korrashoidu ja arhitektuuri 
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valdkonnas esinevate takistuste kõrvaldamisse; 

8. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada tööhõive-, haridus- ja sotsiaalpoliitikas välja 

erimeetmed, et tagada puuetega ja ebasoodsa taustaga inimeste tulemuslik kaasatus; 

9. juhib tähelepanu vajadusele kavandada ja edendada koolides hästi korraldatud ja 

ajakohaseid kutsenõustamisprogramme, eelkõige maa- ja mägipiirkondades, piirialadel 

ja saartel; 

10. toetab üliõpilaste, töötajate, sportlaste ja kunstnike liikuvust ELis ja euroalal; tunneb 

siiski muret selle pärast, et märkimisväärsed elu- ja töötingimuste erinevused euroalal 

põhjustavad sundrännet, mis süvendab veelgi ajude äravoolu mõju; juhib tähelepanu 

sellele, et ajude äravoolu pidurdamise peamine eeltingimus on inimväärsete töökohtade 

loomine ning tulemuslike haridus-, koolitus- ja karjäärinõustamisstrateegiate 

edendamine; nõuab, et tulevaste haridus- ja tööhõivemeetmetega, sealhulgas 

täiemahulise Euroopa haridusruumi väljaarendamisega, käsitletaks tõhusalt nimetatud 

olukorda; rõhutab vajadust võtta kasutusele Euroopa üliõpilaspilet, et edendada 

õpiliikuvust ja lihtsustada tunnistuste, diplomite ja kutsekvalifikatsioonide vastastikust 

tunnustamist, mis vähendaks üliõpilaste ning haridus- ja koolitusasutuste 

halduskoormust ja kulusid; 

11. rõhutab, et koostööraamistiku „Haridus ja koolitus 2020“ (HK 2020) võrdlusaluste 

põhjal peaks 2020. aastaks olema puuduliku lugemisoskuse ja nõrkade matemaatika- ja 

teadusalaste oskustega 15aastaste osakaal alla 15 %; pooldab 15aastaste kehva 

haridusalase edasijõudmise näitaja (rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi 

(PISA) uuringu põhjal kehvad tulemused matemaatikas) lisamist uude sotsiaalnäitajate 

tulemustabelisse; kutsub aga komisjoni üles kaasama sellesse ka edasijõudmisraskuste 

esinemist lugemisoskuses ja/või loodusteadustes; 

12. tuletab meelde, et vastavalt koostööraamistikus HK 2020 sätestatud sihttasemetele 

peaks 2020. aastaks olema alusharidust saavate laste (neljandast eluaastast kuni 

kohustusliku koolieani) osakaal vähemalt 95 %; rõhutab, et sotsiaalnäitajate 

tulemustabeli valdkonnas „lapsehoid“ kehtib ametlikus lapsehoius olevate alla 

kolmeaastaste laste kohta vaid üks näitaja; rõhutab, et puudub teave vanemate, kuid veel 

eelkooliealiste laste kohta, samuti teave lapsehoiuvõimaluste ulatuse kohta, mida 

mõõdetakse osutatud teenustundidega; 

13. võtab arvesse avatud hariduse ja avatud ülikoolide, eelkõige töötajatele pakutavate 

veebipõhiste koolitusprogrammide positiivset osa teadmiste ja oskuste omandamises, 

kuna tegemist on dünaamilise õppevormiga, mis vastab osalejate praegustele 

vajadustele ja huvidele; 

14. peab laste vaesust suureks probleemiks, mille puhul peaks Euroopa võtma 

märkimisväärseid meetmeid; nõuab lastegarantii kiiret rakendamist kõigis 

liikmesriikides, et igale praegu vaesuseohus elavale lapsele oleks tagatud tasuta 

tervishoid, haridus ja lapsehoid, korralik eluase ja õige toitumine; rõhutab, kui tähtis on 

sünnituseelne hooldus ja väikelapse areng; nõuab kaasavaid haridussüsteeme kõigil 

haridustasemetel, sealhulgas pärast kooli toimuvat lapsehoidu; rõhutab, et lastegarantii 

rakendamine eeldab piisavat rahastamist riikide ja ELi tasandil; nõuab seetõttu selle 

rahastamise võimendamist, võimaluse korral Euroopa Sotsiaalfondi ja euroala uue 
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lähenemise rahastamivahendi kaudu; palub, et lastegarantiisse tehtavate riiklike avaliku 

sektori investeeringute suhtes kohaldataks stabiilsuse ja kasvu pakti 

sotsiaalinvesteeringute hõbereeglit; 

15. rõhutab, et noortegarantii üks eesmärke on tagada, et kõik kuni 25aastased noored 

saavad hiljemalt nelja kuu möödudes töötuks jäämisest või formaalharidussüsteemist 

lahkumisest töö, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktika kvaliteetse pakkumise; 

nõuab seepärast noortegarantii täielikku rakendamist ja keskendumist kvaliteetsetele 

pakkumistele ning kõigi NEET-noorte tulemuslikule kaasamisele1; rõhutab, et see 

eeldab järgmises mitmeaastases finantsraamistikus (pärast 2020. aastat) piisavat 

rahastamist, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi vahendite suurendamist ja noorte 

tööhõive algatuse vahendite täiendamist vähemalt 21 miljardi euroni; palub, et 

noortegarantiisse ja pikaajaliste töötute integreerimisse tehtavate riikide avaliku sektori 

investeeringute suhtes kohaldataks stabiilsuse ja kasvu pakti sotsiaalinvesteeringute 

hõbereeglit; 

16. toetab oskuste garantiid kui kõigile mõeldud uut õigust omandada 21. sajandi 

põhioskused, sh digikirjaoskus; on seisukohal, et oskuste garantii peaks hõlmama 

õpivajaduste individuaalset hindamist, kvaliteetset õpivõimalust ning omandatud 

oskuste ja pädevuste süsteemset valideerimist, mis võimaldab neid tööturul kergesti 

tunnustada; rõhutab, et oskuste garantii on tähtis sotsiaalinvesteering, mida tuleb riikide 

ja ELi tasandil piisavalt rahastada; nõuab seetõttu oskuste garantii rahastamise 

suurendamist, võimaluse korral Euroopa Sotsiaalfondi suurendamise ja euroala uue 

lähenemise rahastamisvahendi kaudu;  

17. kordab Euroopa Parlamendi üleskutset, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

vähemalt kolmekordistataks programmi „Erasmus+“ rahastamispaketti, et kaasata kogu 

Euroopas rohkem noori, noorteorganisatsioone, gümnaasiumiõpilasi ja praktikante; 

nõuab, et erilist tähelepanu pöörataks ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga 

inimestele, et võimaldada neil programmis osaleda, samuti puuetega inimestele 

kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist ELile ja liikmesriikidele 

tulenevate kohustustega; 

18. nõuab nn hõbereegli kehtestamist sotsiaalsetele investeeringutele, mida tuleb kohaldada 

stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamisel, nimelt pidada teatavaid avaliku sektori 

sotsiaalseid investeeringuid, millel on selge positiivne mõju majanduskasvule (nt 

lastegarantii, noortegarantii ja oskuste garantii), soodsama kohtlemise vääriliseks riikide 

eelarvepuudujäägi ja 1/20 võlareegli täitmise hindamisel; rõhutab, et eelarve 

konsolideerimine ei tohiks õõnestada Euroopa sotsiaalinvesteeringute riiklikku 

kaasrahastamist; 

19. nõuab järgmises mitmeaastases finantsraamistikus piisavat rahastamist suurenevate 

vajaduste rahuldamiseks; nõuab eelkõige: 

a) noorte tööhõive algatuse tugevdamist, eraldades sellele spetsiaalsel eelarvereal vähemalt 

3 miljardit eurot aastas; 

                                                 
1 NEET-noored: mittetöötavad ja mitteõppivad noored. 
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b) Euroopa Sotsiaalfondi rahastamispaketi märgatavat suurendamist; 

20. tuletab meelde kultuuri- ja loomesektori strateegilist potentsiaali ELis töökohtade ja 

jõukuse loojana; rõhutab, et kultuuri- ja loomemajandusse kuulub 11,2 % kõigist 

eraettevõtjatest ja 7,5 % kõigist ELi kogumajanduse töötajatest ning see majandusharu 

loob 5,3 % ELi kogu lisaväärtusest; toonitab kultuuri- ja loomemajanduse tähtsust 

Euroopa kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse säilitamisel ja edendamisel ning selle 

panust majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivesse, iseäranis noorte tööhõivesse; 

21. kutsub komisjoni üles kasutama täielikult ära ELi poliitikasuundade vahelisi 

sünergiavõimalusi, et kasutada tõhusalt ELi programmide (nagu „Horisont 2020“, 

Euroopa ühendamise rahastu, „Erasmus+“, Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm, „Loov Euroopa“ ja COSME) ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide kaudu kättesaadavaid rahalisi vahendeid, et toetada arvukamaid 

kultuuri- ja loomemajanduse projekte; märgib, et eriti programmide „Loov Euroopa“ ja 

„Horisont 2020“ ning struktuurifondide (Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa 

Sotsiaalfond) puhul tuleks konkreetselt hinnata kultuuri- ja loomemajanduse mõju 

majanduskasvule, tööhõivele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele ning seda täiendavalt 

edendada; rõhutab, et see protsess peaks looma kindla ja sidusa aluse mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamiseks ning ELi programmide ülesehituseks pärast 

2020. aastat; 

22. nõuab ELi ja liikmesriikide haridus-, koolitus- ja oskuste arendamise poliitika 

põhjalikku muutmist, et vähendada kooli pooleli jätmist ning mittetöötavate ja 

mitteõppivate noorte (NEET-noored) arvu ning seega pakkuda kaasatuse tagamisele 

suunatud haridust ja elukestvat õpet; toonitab, et selline noortele keskenduv poliitika, 

mis peaks hõlmama ka elukestvat õpet, ei tohiks üksnes olla kohandatud tööturu 

nõudmistele, vaid peaks ka terviklikul viisil edendama isiklikku ja ühiskondlikku 

arengut. 

23. rõhutab, et piisavad investeeringud haridusse, eelkõige digitaaloskustesse ja 

programmeerimisse, ning kavandamine selles valdkonnas on hädavajalik, et tagada liidu 

konkurentsivõime, kvalifitseeritud tööjõud ja töötajate töölesobivus; 

24. palub komisjonil luua noortele stiimulid ettevõtete loomiseks ja pakkuda neile selles 

tehnilist tuge ning kavandada meetmed ettevõtluse edendamiseks ka liikmesriikide 

koolide õppekavade kaudu; 

25. palub riikide ametiasutustel innustada firmasid ka maksusoodustuste kaudu või nähes 

ette rahalisi soodustusi sotsiaalmaksete tasumisel ettevõtjatele, kes investeerivad oma 

töötajate koolitamisse ja võtavad tööle äsja gümnaasiumi või ülikooli lõpetanuid; 

26. on seisukohal, et oskuste parem vastavusse viimine töökohtadega ja 

kutsekvalifikatsioonide parem vastastikune tunnustamine on tähtis, et vähendada liidus 

kutseoskuste nappust ja mittevastavust nõudlusele; 

27. võtab teadmiseks ja mõistab hukka töötingimused, millega kuritarvitatakse sageli 

elukutselisi sportlasi, näiteks fiktiivne füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine, palga 

mittemaksmine ja ebapiisavad tervishoiu-, kindlustus- ja vanaduspensioniga seotud 

nõuded, ning juhib tähelepanu vajadusele muuta olemasolevat õigusraamistikku; palub 
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komisjonil esitada laiaulatuslik tegevuskava elukutseliste sportlaste inimväärsete 

töötingimuste edendamiseks, alustades euroala riikidega ja kaasates kõik spordisektori 

asjaomased sotsiaalpartnereid. 
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