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ETTEPANEKUD

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

1. juhib tähelepanu sellele, et kui tahetakse saavutada ELi 2020. aasta strateegia eesmärk 
parandada haridustaset, st vähendada koolist väljalangevust 10%le või alla selle ning 
suurendada kolmanda taseme või samaväärse hariduse omandanute osatähtsust 40%ni, on 
investeerimine haridusse ja koolitusse ning vajaminevate oskuste prognoosimine äärmiselt 
oluline;

2. peab taunitavaks ebaproportsionaalselt kõrget noorte tööpuuduse taset ELis; märgib, et 
noorte tööpuudus kahjustab sotsiaalset ühtekuuluvust, võrdseid võimalusi ja 
majanduskasvu; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema koostööd, et tähtsustada 
aktiivsete tööturumeetmete rakendamist käesoleva kriisi lahendamiseks;

3. rõhutab, et kvaliteetsele riiklikule haridusele ja elukestvale õppele võrdse ja üldise 
juurdepääsu tagamine on ülioluline nii üksikisikute intellektuaalse ja sotsiaalse arengu kui 
ka tööturule sisenemiseks vajalike oskuste omandamise seisukohalt;

4. rõhutab, et nende eesmärkide saavutamiseks on väga tähtsad omavahel seostatud haridus-, 
koolitus- ja tööhõiveprogrammid, mis annavad võimaluse kutsekvalifikatsiooni ja 
hariduse saamiseks, ning rõhutab, et vaja on uusi tegusid täiskasvanute õppe ja 
põhioskuste uuendamise valdkonnas; palub liikmesriikidel kõige madalama hariduse ja 
kutseoskustega ning seetõttu kõige nõrgemal positsioonil olevate kodanike hõlmamiseks 
edendada üleriigilist karjäärinõustamist, et pakkuda vajalikku teavet koolitus- ja 
haridusvõimaluste kohta ning hinnata ka inimeste konkreetseid oskusi;

5. tunnustab kutsehariduse olulist rolli selles, et paljud noored inimesed saaksid end teostada 
ning et saavutataks Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid;

6. on seisukohal, et komisjoni teatises esitatud meetmed eeldavad poliitika tugevat 
kooskõlastamist; nõuab seetõttu liikmesriikidelt ja eriti nende asjaomastelt 
ministeeriumidelt tugevamat osalemist vajaminevate oskuste varajase kindlakstegemise 
protsessis, soovitavalt vähemalt 10 aasta pikkusel perioodil; on kindlalt veendunud, et 
haridus- ja koolitusprogrammide väljatöötamisel on vajalik tööandjate, tööturu osapoolte, 
haridusasutuste ja koolitusasutuste omavaheline tõhus suhtlus ja koostöö, milles 
kasutatakse erimehhanisme tööturu vajaduste väljaselgitamiseks; kordab, et üldsusele on 
sellega seoses vaja tagada juurdepääs kvalitatiivsele informatsioonile; nõuab seetõttu 
liikmesriikidelt, et need võtaksid oma hariduse, koolituse ja elukestva õppe kavadesse 
info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia kasutamisega seotud valdkonnaüleste oskuste, 
kunstilise eneseväljenduse, liikuvuse, demokraatliku osaluse ning mitmekultuurilisuse 
õpetamise; rõhutab, et selleks on väga vajalik mitteametliku ja koolivälise õppega 
omandatud teadmiste ja oskuste tunnustamine ning kasutamine;

7. märgib, et seetõttu tuleb asjakohaselt toetada selliseid vahendeid nagu sotsiaalse 
partnerluse raames tehtavad uuringud eri sektorites nõutavate tööülesannete ja kutsealade 
kohta;
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8. märgib, et Euroopa Liidu tööjõud peab muutuma kvalifitseeritumaks, et see oleks 
suuteline kaasa aitama tehnoloogilistele muutustele ja töökorralduse uutele põhimõtetele 
ning võimeline nendega kohanema; kutsub liikmesriike üles rohkem investeerima haridus-
ja koolitussüsteemidesse, et prognoosida vajaminevaid oskusi, ühtlustada pakkumist ja 
nõudlust ning pakkuda karjäärinõustamisteenuseid;

9. kiidab heaks Euroopa vabade töökohtade seire alustamise ja tunnistab, et veebipõhiste 
tööalase liikuvuse vahendite loomine (näiteks ülevaade oskuste kohta Euroopa Liidus –
EU Skills Panorama), millega antakse selget teavet töövõimaluste kohta ELis võib 
tulevastel töötajatel aidata valida kutseala ja omandada õiget, nende tööväljavaateid ja 
kohanemisvõimet paremaks muutvat oskuste kogumit, näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid ning keeli; on kindlalt veendunud, et sellekohane 
prognoos peaks hõlmama 10 aastat;

10. on seisukohal, et tihedamad sidemed haridus- ja ettevõtlusvaldkonna vahel võivad aidata 
välja selgitada antud ajahetkel nõutavaid oskusi ning sellest tulenevalt lihtsustada noorte 
sisenemist tööturule;

11. tuletab meelde, et kõrgkoolidel ja koolitusasutustel on liikmesriikide piirkondlikus 
majanduses väga tähtis roll ja need on ainulaadsed paigad, kus on ühendatud 
innovatsioon, haridus, ja teadustöö, ning see võib viia uute töökohtade loomiseni; juhib 
tähelepanu sellele, et tugev koostöö ülikoolide teaduskondade vahel ning koostöö 
ülikoolide, teiste kõrgemate õppeasutuste ja koolitusasutuste, piirkondade, valitsuste, 
kodanikuühiskonna sidusrühmade, eeskätt sotsiaalpartnerite, ja ettevõtjate vahel on 
Euroopa majanduse ja sotsiaalvaldkonna arengu seisukohalt otsustava tähtsusega; 
tunnustab sellega seoses ülikoolide ja ettevõtjate dialoogi algatust;

12. märgib, et hariduse rahvusvaheliseks muutmine on sotsiaalselt, kultuuriliselt ja 
majanduslikult tähtis, ning nõuab seetõttu, et komisjon lihtsustaks teadlaste, tudengite ja 
õppejõudude rahvusvahelist liikuvust nii Euroopa Liidu piires kui ka väljaspool;

13. väljendab muret seoses sellega, et kõrgelt kvalifitseeritud isikud võtavad vastu töökohti, 
mis jäävad allapoole nende võimeid, või kvalifitseerimata tööd, mis põhjustab Euroopa 
Liidus „ajupotentsiaali raiskamist”;

14. rõhutab käsitöötraditsiooni ja sellega seonduvate oskuste säilitamise ning käsitöö 
väikeettevõtjate jaoks strateegiate koostamise vajadust, et säilitada käsitöösektori 
kultuurilist eripära; meenutab sellega seoses vajadust toetada praktilist tööd ja 
teooriaõpinguid ühendavat kutseõpet ning noorte oskustööliste liikuvust; märgib, et 
ametipraktika soodustamine eesmärgiga kaasata sellesse sektorisse noori võib olla 
tunnustamist vääriv aktiivne poliitika, ning kutsub liikmesriike üle astuma sellekohaseid 
samme; rõhutab humanitaarteaduste tähtsust mineviku uurimisel ning kultuurilise 
identiteedi paremal säilitamisel;

15. on seisukohal, et vaja oleks rakendada meetmeid mitteametliku töökohakeskse 
koolitussüsteemi, näiteks õppepraktika süsteemi loomiseks, seda muu hulgas 
traditsiooniliste käsitööalade ja kutsealade vallas, et muuta uute oskuste omandamine ja 
töökohad kättesaadavamaks ning ühtlasi mitmekesistada tööturgu;
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16. rõhutab vajadust tõsta nende elukutsete ja töökohtade profiili ja ligitõmbavust, mille puhul 
tööturul valitseb praegu tööjõupuudus;

17. palub komisjonil rohkem esile tuua ning rahaliselt toetada Leonardo da Vinci programmi, 
mis annab inimestele võimaluse omandada uusi oskusi, teadmisi ja kutseoskusi ning 
muudab kutsehariduse kõikide jaoks köitvamaks; juhib lisaks tähelepanu sellele, et 
koolitus töökohal on eriti oluline, ning kutsub üles toetama riiklikke programme sellise 
karjäärivõimaluse edendamiseks;

18. märgib, et Erasmuse allprogrammi assigneeringute kasutamise määr on peaaegu 100%; 
tuletab meelde dokumentaalseid tõendeid, mis kinnitavad, et Erasmuse programm 
hõlbustab märkimisväärselt välismaal õppimist ja annab üliõpilastele võimaluse 
omandada laiemas valikus oskusi, mis omakorda parandab märkimisväärselt nende 
tudengite tulevasi tööväljavaateid, kes osalevad Erasmuse programmis, ning sellest 
tuleneval aitab oluliselt parandada Euroopa konkurentsivõimet;

19. juhib tähelepanu sellele, et oskus suhelda võõrkeeltes on tähtis iga ELi kodaniku jaoks 
ning tööturul võib see osutuda kasulikuks oskuseks; toetab seetõttu keeleoskuse nõuet 
ning keelte õppimist ja keeleõpetuse arendamist, eelkõige täienduskoolitusega seoses, 
sealhulgas ka suhtlusoskuse omandamist rahvusvaheliselt vähem levinud ja vähem 
kasutatavates keeltes;

20. on seisukohal, et ELi mittekuuluvatest riikidest pärit sisserändajate potentsiaalile ei 
pöörata piisavalt tähelepanu, et rahuldada tööturu vajadusi;

21. on seisukohal, et mitteakadeemilise kõrgema tehnilise hariduse valdkond on ülimalt tähtis, 
et seostada oskuste omandamine ettevõtete vajaduste ning majanduskasvu ja tööviljakuse 
eesmärkidega;

22. märgib, et kõrgkoolidel ja koolitusasutustel on vajalik potentsiaal, et valmistada õppijaid 
ette tööeluks; näiteks saavad VKEd, kel puuduvad vahendid teadus- ja arendustegevuseks, 
kasutada ülikoolide teadustegevuse ressursse ja asjatundmist, ning VKEd võivad pakkuda 
üliõpilastele kvaliteetseid praktikavõimalusi, võimaldades neil sellega oma haridust 
täiendada ja suurendades tunduvalt nende väljavaateid töökoha saamiseks; nõuab seetõttu 
kõrgkoolide, koolitusasutuste ja VKEde koostöö tugevdamist, et anda üliõpilastele 
võimalus omandada ja arendada ettevõtluseks vajalikke oskusi; märgib, et kultuuri- ja 
loomemajandusel on oluline osa sobiva õppe- ja koolituskeskkonna tagamisel;

23. nõuab kogemuste vahetamist ja heade tavade tutvustamist ning edendamist tööalase 
konkurentsivõime ja haridustaseme parandamiseks, võttes arvesse tegelikku nõudlust 
tööturul;

24. rõhutab elukestva õppe tähtsust inimese tervet elu hõlmava pideva oskuste ja teadmiste 
arendamise protsessina ning sotsiaalset kaasatust, isiklikku arengut ja kodanikuaktiivsust 
edendava tegurina;

25. nõuab nii ametliku kui ka mitteametliku hariduse tugevamat toetamist ja tunnustamist 
elukestva õppeprotsessi keskse osana;
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26. rõhutab keskkonnasõbralike töökohtade tähtsust tänapäevasel maailmaturul, pidades 
silmas keskkonna kvaliteedi säilitamise ja taastamise vajadust;

27. kutsub liikmesriike üles tegema järjekindlat ja täpset tööd üliõpilaste ja töötajate liikuvust 
pärssivate halduslike ja õiguslike takistuste kõrvaldamiseks ning akadeemiliste kraadide ja 
kvalifikatsioonide tunnustamiseks;

28. nõuab, et tehtaks jõupingutusi ebasoodsas olukorras olevate ühiskonnarühmade täielikuks 
kaasamiseks tööhõive protsessi ning püütaks sealjuures leida ka töökohti, mis sobivad 
puuetega inimestele, kellel on sageli ainulaadseid või erandlikke oskusi;

29. märgib, et teatavates töövaldkondades ning teatavatel ametikohtadel esineb pidevalt 
soolist diskrimineerimist, ja nõuab, et lõpetataks meeste ja naiste erinev kohtlemine ning 
teatavate töökohtade seostamine sooliste stereotüüpidega.
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