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ETTEPANEKUD

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

1. kinnitab, et haridus ja kultuur aitavad märkimisväärselt vähendada vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust, edendada sotsiaalset võrdsust ja kaotada diskrimineerivaid hoiakuid; nõuab 
seetõttu, et liikmesriigid investeeriksid sihilikumalt riiklikesse reformikavadesse; palub, et 
liikmesriigid tagaksid ka kvaliteetse ning kõigile kättesaadava hariduse ja väljaõppe;

2. palub liikmesriikidel pidada järgmisel struktuurifondide finantsplaneerimise perioodil 
esmatähtsaks investeeringuid hariduse ja pakutavate koolitusvõimaluste kättesaadavuse 
parandamisse ning väljaõppelt tööellu ülemineku toetusstrateegiasse;

3. palub komisjonil ja liikmesriikidel teha suuremaid jõupingutusi kooli poolelijätmise määra 
vähendamiseks, pöörata eritähelepanu lastele, kes on sotsiaalselt ebasoodsas olukorras 
olevatest peredest või tõsiste terviseprobleemide või puudega, ning lisaks edendada 
hariduse ja töö ning eri koolitussüsteemide lähendamist, et kaotada majanduslikku, 
sotsiaalset või ükskõik millist muud liiki tõrjutust;

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel luua aluse sellise poliitika väljatöötamiseks ja 
arendamiseks, mis võimaldaks varakult tuvastada need, keda koolist väljalangemine kõige 
tõenäolisemalt ohustab;

5. palub liikmesriikidel rakendada elukestva, kaug-, kutse- ja mitteformaalse õppe 
programme ning tagada kõigile nende programmide võrdne kättesaadavus; palub, et 
liikmesriigid tunnustaksid rohkem ka mitteametlikku õpet ning kiirendaksid Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku kasutuselevõtmist kooskõlas juhtalgatusega „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”;

6. rõhutab alushariduse olulisust vaesuse vastu võitlemisel; rõhutab, et haridus peab 
hõlmama ka spordi harrastamist ja kunstiõpet – sh vajaduse korral vajalike ruumide ning 
asutuste rajamist – et arendada laste oskusi, võimaldada neil langetada iseseisvalt otsuseid 
ning panna nad mõistma sotsiaalset vastutust, ennetamaks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
edasikandumist põlvest põlve; rõhutab, et sellise hariduse kättesaadavus tagatakse tasuta 
ja võrdsetel alustel igale lapsele, sõltumata tema elukohast ning tema perekonna 
majanduslikust olukorrast või ühiskondlikust seisundist;

7. kutsub liikmesriike üles tunnistama, et kunstnikud etendavad sotsiaalse integratsiooni 
soodustamisel ja vaesuse vastu võitlemisel olulist rolli, ning parandama eelkõige nende 
töökeskkonda ja seisundit;

8. rõhutab, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt on igal lapsel ja noorel õigus 
haridusele, sh ka lapsel ja noorel, kel pole oma asukohariigis elamisluba;

9. kutsub üles toetama kultuuridevahelist ja mitmekeelset haridust sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemiseks ning selleks, et lihtsustada ebasoodsas olukorras kogukondade (nt romade) 
kaasamist hariduse ja kutseõppe valdkonda ning edendada sisserändajate integratsiooni; 
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nõuab, et õpetajatele, haridus- ja sotsiaaltöötajatele ning selles valdkonnas tegutsevatele 
valitsusvälistele organisatsioonidele korraldataks väljaõppekursuseid ja seminare, et 
suurendada nende teadlikkust ja juhtida nende tähelepanu sotsiaalse tõrjutuse ja/või 
kõrvalejäetuse vastu võitlemisele;

10. nõuab, et sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel võetaks eeskätt meetmed kultuuriliseks ja 
keeleliseks integratsiooniks vastuvõtvas riigis;

11. kutsub liikmesriike üles muutma kultuuripärandit kättesaadavaks kõikidele 
ühiskonnakihtidele ning vältima selles sotsiaalset kaasatust tagavas ja kvaliteetseid 
töövõimalusi pakkuvas sektoris vahendite kärpimist;

12. juhib tähelepanu vajadusele koostada rändava eluviisiga kogukondadele orienteeritud 
laiahaardelised programmid, lihtsustamaks nende juurdepääsu haridusele, 
tervishoiusüsteemile ja sotsiaalkindlustusele;

13. kordab taas, kui olulised on vabatahtlikkus ja kodanikuaktiivsus ühtekuuluvust tagavate 
vahenditena majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnast tingitud ebavõrdsuse vastases 
võitluses, sest need julgustavad kodanikke spordi, kultuuri, kunstide ning sotsiaalse ja 
poliitilise aktivismi kaudu avalikus elus osalema;

14. nõuab ebasoodsas olukorras olevatele inimestele juurdepääsu tagamist haridus- ja 
tööalastele liikuvusprogrammidele ning sellistele programmidele eraldatavate 
eelarvevahendite suurendamist; juhib tähelepanu asjaolule, et „Noorte liikuvus” peab 
edendama kõikide praktikantide, koolitatavate isikute ja üliõpilaste liikuvust ning 
mitteformaalsel ja mitteametlikul teel omandatud kutseoskuste tunnustamist;

15. ergutab ka põlvkondadevahelisi algatusi, et võimaldada ebasoodsas olukorras olevatele 
inimestele juurdepääsu info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele ning seega vähendada 
nende digitaalset lõhet kooskõlas digitaalarengu tegevuskavaga;

16. kutsub liikmesriike üles julgustama uute tehnoloogiate kohest kaasamist ametlikesse 
õppekavadesse;

17. toetab täiskasvanute õppe raames haridus- ja koolitusprojektide edendamist ning 
poolinternaatprogrammide ja „juhendajate” süsteemi arendamist koolides, ka koostöös 
valitsusväliste organisatsioonidega, kasutades selleks struktuurifondide vahendeid ja 
suurimates raskustes olijate puhul ka õppekavavälist abi ja tuge; kordab, et 
noorteorganisatsioonid on noortele sotsiaalset kaasatust ja võrdsust edendavates 
programmides osalemiseks äärmiselt oluliseks motivaatoriks;

18. nõuab, et tunnustataks ja edendataks vaeste või ebasoodsamas olukorras olevate inimeste 
ja/või traditsiooniliste kogukondade mitteformaalseid pädevusi ja oskusi, edendataks 
süsteeme mitteformaalse ja mitteametliku õppe raames omandatud kogemuste 
kinnitamiseks, ning nõuab, et lisaks määrataks kindlaks, kuidas neid süsteeme inimeste 
tööturule integreerimise huvides ära kasutada;

19. kutsub liikmesriike üles pakkuma naistele pärast töölt eemalviibimise perioodi koolituse 
ja oskuste täiendamise võimalusi, et tagada nende täielik töökeskkonda reintegreerumine 
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ja vähendada töö kaotamise ohtu;

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles intensiivistama hariduse ja kultuuri alast koostööd 
kolmandate riikidega, et vähendada nendes riikides vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, toetada 
arengut ning ära hoida ainult majanduslikest põhjustest tingitud sisserännet.
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