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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et loovus ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad loovad uue ärikultuuri, mis 
võib uues digitaalses majanduses hõlbustada koostööd ning heade tavade vahetamist 
liikmesriikide vahel, et parandada kutsehariduse ja -koolituse kvaliteeti, ning seega on aeg 
paigutada kutseharidus ja -koolitus tegevuskavade keskmesse, eelkõige seetõttu, et tulla 
toime 2020. aasta strateegias püstitatud ülesannetega, nagu ELi põhieesmärk, et 40 % 30–
34-aastastest läbib kolmanda või võrdväärse haridustaseme;

2. rõhutab selle uue ärikultuuri seisukohast sotsiaal- ja kaasava majanduse mudelite olulisust 
ning juhib tähelepanu asjaolule, et kutseharidust ja -koolitust, sh kõrgharidust, pakkuvad 
asutused peavad tingimata andma oma õpilastele üksikasjalikke teadmisi kõikidest 
ettevõtluse vormidest, k.a sotsiaal- ja kaasavas majanduses rakendatavatest, ning 
vastutustundlikest ja eetilistest juhtimispõhimõtetest;

3. rõhutab, et tuleb koostada nimekiri valdkondadest, milles Euroopa Liidul on või võiks olla 
suhteline eelis kogu maailmas ning mille jaoks tuleks välja töötada täiendavad 
koolitusstrateegiad;

4. tuletab meelde, et investeeringud haridusse ja koolitusse on eurooplaste tuleviku jaoks 
olulise tähtsusega; asub seisukohale, et tänu põhipädevustele ja uutele oskustele, eelkõige 
nendele, mida on vaja strateegiliste kasvavate sektorite töökohtadel, avanevad inimeste 
jaoks uued võimalused, veelgi olulisem on aga, et nende abil pannakse alus pikaajalisele 
jätkusuutlikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule; peab sellega seoses oluliseks, et 
liikmesriigid ja kõik asjaomased toimijad tagaksid, et töötajad omandaksid vajalikud 
põhioskused; 

5. juhib tähelepanu asjaolule, et elukestev õpe on tööpuuduse tõkestamiseks hädavajalik ning 
asjakohaselt tuleb arvesse võtta erinevat teenistuskäiku; seda eesmärki silmas pidades 
tuleb suurendada töötajate teadlikkust sellest, et vajalik on pidev täienduskoolitus;

6. väljendab veel kord kriitikat seoses nõukogu 2011. aasta eelarvekärbetega, mis 
puudutavad ELi peamiste programmide rahastamist hariduse valdkonnas (elukestva õppe 
programm ja programm „Inimesed”, mille rahastamist vähendati vastavalt 25 miljoni euro 
ja 100 miljoni euro võrra); seega on selge, et ambitsioonikas Euroopa 2020. aasta 
strateegia ei ole kooskõlas praeguste eelarvepiirangutega;

7. on veendunud, et olemasolevad Euroopa kutsekoolitusprogrammid on tõhusad ja neid 
tuleks edaspidi rohkem toetada;

8. soovitab pakkuda tööandjatele soodustusi, et nad julgustaksid oma töötajaid 
koolitusprogrammides osalema;

9. rõhutab, kui oluline on julgustada korrapärast täienduskoolituskursustel osalemist osana 
elukestvast õppest;
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10. rõhutab, et hariduse ja koolituse sidumine, eriti üleminek kutseharidusest 
kõrgharidussüsteemi, nõuab kutsekoolituse ja kõrghariduse ühendamisvõimaluste 
laiendamist ning erilise tähelepanu pööramist nende integreerimisele karjääriteabe ja -
nõustamise mehhanismidesse; on ka seisukohal, et koolitusel osalemine ja töötamine 
vaheldumisi tagab, et kutsekoolitusega omandatakse tööturul vajaminevad oskused;

11. rõhutab, kui oluline on edendada kohalikul ja piirkondlikul tasandil tõhusat koostoimimist 
ja usaldusväärseid koostöövorme koolide, koolitusasutuste, uurimiskeskuste ja ettevõtjate 
vahel, et ületada haridussüsteemide sissepoole suunatud olemus ning teadmiste, oskuste ja 
tööturu vajaduste mittevastavuse probleem ning suurendada noorte ja eelkõige naiste 
konkurentsivõimet tööturul, pöörates eeskätt tähelepanu täiendava kutsehariduse 
kvalifikatsioonidele; 

12. on arvamusel, et õpetajate ja õpilaste liikuvus lihtsustuks, kui töötataks välja uus 
keeleõppe strateegia, mis aitaks edendada üldteadmisi spetsiifiliste oskuste valdkonnas; 
märgib, et lisaks aitab kutseharidusest kõrgharidussüsteemi sujuva ülemineku tagamine 
suurendada huvi kutsekoolituskursuste vastu;

13. on seisukohal, et võimalus liikumiseks on kutsehariduse ja -koolituse oluline osa ning 
soovitab seetõttu Leonardo da Vinci programmi uuendada;

14. on veendunud, et piiriülene liikuvus kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas on sama 
oluline kui üldhariduse valdkonnas, ning leiab, et sellise liikuvuse arendamiseks tuleks 
teha rohkem pingutusi;

15. soovitab edendada loovust, innovatsiooni ja ettevõtlust kõigis hariduse valdkondades, sh 
kutsekoolituse valdkonnas, ning tunnustada oskusi, mis on omandatud mis tahes 
õppevormi teel, k.a mitteametlik ja vabaharidus; soovitab ka edendada sellisid projekte, 
mille eesmärk on säilitada teadmiste ja oskuste edasiandmine ühelt põlvkonnalt teisele; 

16. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa elanikkonna süvenevast vananemisest tulenevalt 
tõuseb elukestva õppe ja haridusprogrammide tähtsus ning tekib vajadus neid toetada;

17. kordab, et ettevõtlusalane haridus peaks olema kutsehariduse ja -koolituse oluline osa, et 
suurendada kõigi õpilaste huvi selle vastu ning tõhustada ettevõtlust kooskõlas ELi 2020. 
aasta strateegias sätestatuga;

18. tunnistab sooliste stereotüüpide tähtsat rolli meie haridustavades ning rõhutab seetõttu, et 
on oluline koostada strateegiad, mis on suunatud sooneutraalse haridussüsteemi 
kehtestamisele, mille abil oleks võimalik tagada näiteks naiste ja meeste võrdne 
juurdepääs kutseharidusele ja -koolitusele ning töökohtadele; 

19. on seisukohal, et piirkondlikel ja kohalikel asutustel koostöös kutsehariduse ja -koolituse 
keskuste ning ettevõtetega on oluline roll ärimaailmas ning kutsehariduse ja -koolituse 
pakkujate abistamisel sõbraliku keskkonna kujundamisel, et lihtsustada kutsehariduse 
omandajate edukat sisenemist tööturule;

20. kutsub liikmesriike üles looma puuduva või vähese haridusega noortele õppimisvõimalusi, 
et võimaldada neil siseneda tööturule; nõuab probleemi tõsidust arvestades katseprojekti 
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käivitamist, et võidelda noorte tööpuudusega ning aidata liikmesriikidel luua kohalikud 
võrgustikud koolide, ettevõtete, noorsooteenistuste ja noorte vahel;

21. julgustab komisjoni töötama välja ja korrapäraselt uuendama tabelit, kus on piirkondade 
kaupa esitatud koolituskvalifikatsioonide ja nõudluse suhe;

22. palub komisjonil ka edaspidi toetada ja järjepidevalt rakendada kvaliteeditõendamise 
toetamist, kuna see soodustab oluliselt innovatsiooniprotsesside toimimist, tõhusust ja 
tulemuslikkust, nt need innovatsiooniprotsessid, mida soovitatakse Euroopa 
kvaliteeditagamise võrdlusraamistikus kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, ning 
Kopenhaageni protsessi kaudu väljatöötatud vahendid, nt Europass ja Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistik; kutsub liikmesriike üles lihtsustama välismaal omandatud 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise korda, et võimaldada kutseoskuste 
kindlaksmääramist mitte ainult kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide, vaid ka katseaja, 
teoreetiliste ja praktiliste eksamite ning eksperthinnangute abil;

23. asub seisukohale, et Kopenhaageni protsessis ja 2020. aasta strateegias püstitatud 
ülesanded nõuavad piisavaid rahalisi vahendeid, muu hulgas struktuurifondide ja eeskätt 
Euroopa Sotsiaalfondi kaudu, ning suuremat kaasatust, et edendada kõrgekvaliteedilist 
kutseharidust ja -koolitust konkreetsete meetmetega ning uute koolitusmudelite ja –
meetodite lisamisega, nagu õpilaste tööturu edulugude üldsusele nähtavaks tegemine, 
suurettevõtetes kutseharidusele ja -koolitusele omistatud tähtsuse reklaamimine ning 
täielikuma asjakohase teabe ja suuniste andmine enne kohustusliku koolihariduse 
omandamise lõppu; märgib, et väga väärtuslik oleks julgustada kogemuste vahetamist 
toetusprogrammide ja välismaal veedetud aja kohta, näiteks osalemise kohta Leonardo da 
Vinci programmis;

24. soovitab edendada kutsehariduse ja -koolituse keskuste autonoomsust oma tegevuse 
kavandamise, rahastamise, haldamise ja hindamise valdkonnas ning rakendada 
dünaamilisemaid koostöövorme kutsehariduse ja -koolituse keskuste ning ettevõtjate 
vahel.

25. nõuab tungivalt, et valitsused edendaksid paindlikku kutseharidust ja -koolitust, mis on 
suunatud organisatsioonide ja ettevõtjate konkreetsetele vajadustele ning võimaldab kogu 
läbitud koolitust võimalikult hästi kasutada, kõnealuse koolituse ühitamist eraelu ja muu 
kutsetegevusega ning Euroopa liikuvuse suurendamist, pöörates tähelepanu eelkõige 
sellele, et hõlbustada selliste organisatsioonide juurdepääsu kutseharidusele ja -
koolitusele, mis on marginaliseerumise ohus, eesmärgiga pikendada nende koolitust.

26. tuletab meelde, et kutsehariduse ja -koolituse programme tuleks laiendada, et tagada 
kooskõla elukestva õppe ning põhi- ja täienduskoolituse põhimõtetega.

27. asub seisukohale, et tähelepanu tuleks pöörata liikmesriikide eri haridussüsteemide 
paremale ühtlustamisele, erinevuste ületamisele ning liikmesriikidevahelisele tunnistuste 
ja diplomite tunnustamisele, et suurendada piiriülest koostööd ja liikuvust.
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