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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et haridus- ja koolituspoliitikal on tähtis osa noorte suure tööpuuduse vastu 
võitlemises; arvestades, et kiirelt muutuva tööturuga sammupidamiseks on tarvis teha aina 
rohkem sihtotstarbelisi investeeringuid kutseharidusse ja -koolitusse, kõrgharidusse ning 
teadusuuringutesse, samuti paindlikesse õppekavadesse ning ettevõtete ja haridussektori 
koostöö täiustamisse;

B. arvestades, et duaalne haridussüsteem sõltub avaliku ja erasektori tihedast koostööst ning 
sotsiaalpartnerite ulatuslikust kaasatusest; arvestades, et liikmesriikides, kus 
haridussüsteemi ja tööturu suhtlus on ülimalt institutsionaliseeritud, on noorte tööpuudus 
hämmastavalt väike;

C. arvestades, et praktika on kasulik vahend, mis hõlbustab ja ergutab noorte üleminekut 
haridussüsteemist tööturule; arvestades, et praktika peab põhinema koolitusstrateegial, et 
tööandjad kuritarvitavad sageli praktikat selleks, et palgata nõrgalt kaitstud odavat 
tööjõudu ja et aina suurem arv noori eurooplasi on pahatihti sunnitud vastu võtma mitu 
tasustamata või alatasustatud praktikakohta, enne kui nad alalise töökoha leiavad;

D. arvestades, et finantskriis on teravnenud ning eelarvekärped ja muu kokkuhoiupoliitika, 
eelkõige majanduslikult nõrgemates liikmesriikides, on halvendanud õpetamise taset ja 
otseselt kahjustanud noorte väljavaateid õppe- ja töökohtadele pääseda ning seal püsida; 
arvestades, et lisaks langeb paljudes liikmesriikides ettevõtjatele suur maksukoormus;

E. arvestades, et 2011. aastal oli mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori 15–24aastaste seas 7,5 
miljonit ja 25–30aastaste seas 6,5 miljonit; arvestades, et liikmesriigid peavad tagama 
sotsiaalse turvasüsteemi ja inimväärsed elutingimused töötuks jäänutele ja noortele, kes ei 
suuda tööd leida;

F. arvestades, et Euroopa Investeerimispank (EIP) võib rahastada investeeringuid riikidesse, 
kus noorte tööpuuduse tase ületab ELi keskmist; arvestades, et EIP võiks pöörata 
strateegiliste investeeringute tegemisel tähelepanu piirkondlikele probleemidele, aidates 
parandada ja suurendada tööhõivevõimalusi ning arendada innovatsioonivõimet;

G. arvestades, et tööturu nõuete arvessevõtmine ei tohiks takistada lapsi omandamast 
võimalikult laia teadmistebaasi, sest see on parim viis tagada, et nad suudavad tööturul ja 
elus raskustega kohaneda; arvestades, et enamik uuringuid tõendab, kui tähtis on anda 
esimestest kooliaastatest alates kvaliteetset haridust, et vältida varajast koolist 
väljalangemist ja tagada, et ka kõige ebasoodsama sotsiaalse taustaga lapsed täielikult 
kooliellu kaasataks;

H. arvestades, et haridusressursside avatus parandab hariduse kvaliteeti, kättesaadavust ja 
võrdsust ning võimaldab infotehnoloogia ja uue tehnoloogia kasutamise abil interaktiivset, 
loovat, paindlikku ja personaliseeritud õppeprotsessi; arvestades, et elukestvat õpet toetav 
avatud haridus suurendab pikaajalise tööhõive võimalusi;
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I. arvestades, et koolist väljalangemine pärsib tõsiselt liidu majanduslikku ja sotsiaalset 
arengut ja vaja on integreeritud meetmeid, et saavutada strateegiasse „Euroopa 2020” 
kuuluv eesmärk viia koolist väljalangemise määr allapoole 10%; arvestades, et koolist 
väljalangejad on sagedamini töötud ja neid ohustab sotsiaalne tõrjutus; arvestades, et kooli 
tagasipöördumise kavade koostamisel, mis annavad koolist väljalangenutele uue 
võimaluse, tuleks eelkõige arvesse võtta haavatavaid elanikkonnarühmi, kelle puhul 
sotsiaalse tõrjutuse oht on eriti suur, ning ergutada neid ühiskonnas aktiivset hoiakut 
võtma;

J. arvestades, et nii kooliõpetajad kui ka ülikoolide õppejõud peavad toime tulema 
enneolematute ülesannetega, mida loob kiiresti muutuv ülemaailmne majanduskeskkond, 
kus neil tuleb omandada uusi oskusi ja pädevusi, võtta omaks uuenduslik hoiak ja 
kaasaegsed õpetusmeetodid, sest see on peamine tegur noortele hea hariduse ja tööhõive 
tagamiseks;

K. arvestades, et ELi haridus- ja noorsoovaldkonna liikuvusprogrammid ning varajane 
võõrkeelte õppimine parandavad tööväljavaateid ja soodustavad liikuvust tööturul; 
arvestades, et 2014.–2020. aasta noorte liikuvusprogrammid peaksid andma tõelisi 
võimalusi õppimiseks ja oskuste omandamiseks, aidates sellega noorte tööhõivemäära 
suurendada;

L. arvestades, et 2014.–2020. aasta mitmeaastast finantsraamistikku silmas pidades tuleb 
koostada terviklik analüüs 2007.–2013. aasta programmiperioodi jooksul haridusse, 
koolitusse ja noorte tööpuuduse vähendamisse investeeritud ELi vahendite kohta; 
arvestades, et noorte tööhõivemeetmete edukat rakendamist toetab integreeritud 
lähenemine ja koostoime eri programmide ning riiklike ja ELi vahendite vahel; 
arvestades, et ELi poliitikat tuleb jätkata ka kohalikul ja riiklikul tasandil ning see 
kohapeal ellu viia;

M. arvestades, et vaatamata noorte üldisele suurele tööpuudusele on teatavates valdkondades, 
nagu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, teadus- ja arendustegevus ning tervishoid, 
aina suuremaid raskusi vabadele töökohtadele kvalifitseeritud töötajate leidmisega;

1. on tõsiselt mures liikmesriikide eelarvekärbete pärast hariduse, koolituse ja noorte 
valdkonnas, mille tulemusel võib juhtuda, et noored jäävad kõrvale nii haridusest kui ka 
tööturult, ning tuletab meelde, et eelarveeraldised haridusele ja koolitusele on vajalik ja 
väga väärtuslik investeering tulevikku; juhib tähelepanu sellele, et ELi rahalisi vahendeid 
tuleb tulemuslikumalt suunata noorte jaoks töökohtade loomisse;

2. palub liikmesriikidel tegelda komisjoni toetusel noortega, kes ei osale hariduses ega 
koolituses ning kellel ei ole töökohta, et pakkuda neile kvaliteetset haridust ja koolitust, et 
nad saaksid vajalikke oskusi ja kogemusi tööturule sisenemiseks või haridussüsteemi 
naasmiseks kursuste kaudu, mille ülesehitus võimaldab nende raskusi arvesse võtta;

3. palub liikmesriikidel võtta kõik vajalikud meetmed, et vältida kooli poolelijätmist ja 
koolist väljalangemist ning tagada väljalangenutele võimalikult kõrgetasemeline hariduse 
jätkamise võimalus, mis vähendab nende noorte arvu, kes ei tööta ega õpi ja on seetõttu 
kõige suuremas pikaajalise töötuse ohus;
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4. rõhutab vajadust tagada kõigile haridus ja koolitus, juhib tähelepanu piirkondade olulisele 
rollile koolitus-, tööhõive- ja liikuvuspoliitikas ning kutsub piirkondi üles kasutama kõiki 
nende käsutuses olevaid vahendeid, et hõlbustada noorte juurdepääsu töökohtadele ja 
aidata neil oma oskusi mitmekesistada; 

5. nõuab laialdasemat kutseharidust ja õpetajate koolitamist, eelkõige kaasaegsete 
õppemeetodite ning uue tehnoloogia kasutamise valdkonnas; juhib tähelepanu sellele, et 
elukestev õpe algab väikelaste haridusest, ja rõhutab, et eelkõige tuleks mängulisel viisil 
edendada keeleoskusi;

6. palub liikmesriikidel ja asjaomastel institutsioonidel edendada oma haridusprogrammides 
teadust, tehnoloogiat, inseneriteadust ja matemaatikat, et täita tööturu aktuaalseid 
nõudmisi;

7. nõuab, et koostataks ühine tulemus- ja mõjunäitajate süsteem, et hinnata eri programmide 
raames saavutatud edu, hõlmates tööhõivemeetmeid seoses nende tulemuslikkuse ja 
tõhususega ja mitte ainult nende rahalise rakendamise põhjal;

8. kutsub liikmesriike üles edendama noorte osalemist valdkondliku poliitika kujundamisel, 
mis on seotud nende arenguga; on veendunud, et kui noortel võimaldatakse tõeliselt 
osaleda, mitte üksnes vaatlejaks ja/või kasusaajaks olla, suurendab see noorte poliitikas 
osalemise õiguspärasust ja lisaväärtust;

9. nõuab teoreetilist ja praktilist õpetamist kombineeriva kvaliteetse duaalse haridussüsteemi 
laialdasemat rakendamist; rõhutab, kui tähtis on sotsiaalpartnerite kaasamine niisuguste 
süsteemide loomisse; kutsub Euroopa Komisjoni üles koostama kvalitatiivseid suuniseid 
kaasaegse duaalse haridussüsteemi loomiseks, lisades sellele nimekirja, mis sisaldab 
üldiselt määratletult olulisemaid üleeuroopalisi mitteakadeemilisi elukutseid;

10. kutsub komisjoni üles aktiivselt taotlema toetust ja algatusi ning muid koostöövorme 
erasektoriga, et noorte tööpuudust vähendada, ja ergutab looma partnerlusi äriettevõtetega 
ning avaliku ja erasektori partnerlusi; kiidab heaks komisjoni ettepaneku asutada Euroopa 
Õpipoisiõppe Liit, ning ootab, et komisjon valmistaks pärast asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist ette praktikate läbipaistva Euroopa kvaliteediraamistiku;

11. kutsub liikmesriike üles võtma vastu seaduslikult siduvat praktika, internatuuri ja 
õpipoisiõppe kvaliteediraamistikku, mis hõlmaks inimväärset tasustamist ning omandatud 
teadmiste tunnustamist töökogemusena, ja varakult edendama noorte nõustamis- ja 
suunamisteenuseid, et suurendada nende võimalusi teha oma tulevase karjääri kohta hästi 
teavitatud otsused ja hõlbustada nende juurdepääsu tööturule;

12. kutsub liikmesriike üles parandama ettevõtjate ja haridussektori koostööd ning tugevdama 
nende partnerlust kõigil tasanditel, et õppekavasid paremini tööturu nõudmistega seostada, 
näiteks laiendades valdkondlikke oskusühendusi ja teadmusühendusi;

13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kaotaksid piiriülest õpipoisiõpet ja praktikat pärssivad 
takistused, et paremini sobitada noortele suunatud tööalaste koolitusvõimaluste pakkumist 
ja nõudlust, parandades niimoodi liikuvust ja tööalast konkurentsivõimet, eriti piirialadel;
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14. rõhutab kutsehariduse ja -koolituse kvaliteedi parandamise olulisust selleks, et leida õige 
tasakaal hariduse ja tööturu nõudmiste vahel; on seisukohal, et kutsehariduse ja -koolituse 
edendamine ei tohiks toimuda kõrghariduse arvel; rõhutab, et tuleb parandada 
kutsehariduse ja -koolituse ning kõrghariduse vahelist suhtlust ja kutseharidusest 
kõrgharidusse suundumise võimalusi; rõhutab, et õppekavad tuleb muuta paindlikumaks, 
et hõlbustada noorte juurdepääsu tööturule ning tööturu muutustega tulevikus paremini 
kohanduda;

15. rõhutab kõrghariduse ning kutsehariduse ja -koolituse kvaliteedistandardite ja 
juurdepääsetavuse parandamise olulisust; rõhutab samuti, et võõrkeelte õppimine koolis 
ning kutsehariduse ja -koolituse raames on tähtis eeldus võimete edasiseks arendamiseks, 
liikuvuse toetamiseks ja noorte paremaks eneseteostuseks ühtsel turul; kutsub liikmesriike 
üles ergutama võõrkeeleõpingute kaasamist oma haridussüsteemidesse; 

16. kutsub liikmesriike üles toetama mitteformaalset haridust, sest see aitab arendada 
inimestevahelise suhtluse oskusi, mida tööandjad nõuavad, ning on seega oluline 
ettevalmistus noorte toimetulekuks tööturul; rõhutab, et tähtis on tagada parimate tavade 
kiire kasutuselevõtmine naiste ja tüdrukute juurdepääsu laiendamisel koolitusele 
traditsiooniliselt rohkem meeste aladeks peetud valdkondades, eelkõige uues IKT 
valdkonnas;

17. rõhutab, kui tähtis on, et noored omandaksid üldisi oskusi, nagu IKT, juhtimisoskused, 
kriitiline mõtlemine, keelteoskus ja ettevõtlusega seotud oskused, muuhulgas välisriikides 
õppimise teel, et parandada nende väljavaateid tööturul ja kohanemisvõimet tööturu 
tulevaste muutustega; kutsub liikmesriike üles omistama niisugustele oskustele 
õppekavades suuremat tähtsust;

18. kutsub liikmesriike üles toetama noorte tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana, 
parandades ettevõtluskoolitust; rõhutab, et eduka ettevõtluse eeldusena tuleb erilist 
tähelepanu pöörata sellele, et noored ei kardaks riskida; kutsub üles vähendama noorte 
asutatud ja juhitud ettevõtete makse, et arendada ettevõtluskultuuri ja uute töökohtade 
loomise suutlikkust;

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles veelgi parandama kvalifikatsiooni tunnustamise 
läbipaistvust ja ühtlustamist liidu piires, eeskätt Euroopa kutsehariduse ja -koolituse 
ainepunktide süsteemi, Europassi ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku abil, et täielikult 
rakendada nõukogu soovitust mitteformaalse ja informaalse õppe tõendamise kohta ning 
eelkõige selleks, et tagada mitteformaalse ja informaalse õppe piiriülene tunnustamine; 
rõhutab, kui tähtis on nende algatuste õigeaegne rakendamine ja rakendamise kohta 
aruandmine;

20. avaldab heameelt noortegarantii kasutuselevõtmise üle ning kutsub liikmesriike üles 
garantiid tõhusalt ja õigeaegselt rakendama, muu hulgas riiklike tööturuasutuste ning 
haridusasutuste partnerluste loomise teel, et toetada noori vahetult haridustee lõpetamisele 
järgneval ajal; rõhutab, et garantiid tuleb laiendada kõigile kuni 30aastastele noortele;

21. rõhutab, et noortegarantiid tuleb piisavalt rahastada Euroopa Sotsiaalfondi ja muude ELi 
struktuurfondide kaudu, ja tuletab meelde, et noortele töökohtade loomine on üks 
ühtekuuluvuspoliitika tähtsamaid eesmärke, mida toetavad nii Euroopa Regionaalarengu 
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Fond kui ka Euroopa Sotsiaalfond; rõhutab aga, et see tegevus ei tohiks pärssida 
struktuurimuudatusi ja reforme, mis on vajalikud, et parandada mõnede liikmesriikide 
haridussüsteemi ning tööturu valmisolekut tulevikuprobleemidega toime tulla;

22. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koostama noortegarantii kohta selgeid eesmärke ja 
näitajaid, et algatuse mõju tõhusalt mõõta ja hinnata;

23. rõhutab üliõpilaste liikuvuskavade tähtsust ja kutsub liikmesriike üles toetama nende 
programmide rahastamise kavandatavat suurendamist 2014.–2020. aasta uue mitmeaastase 
finantsraamistiku raames; tõstab esile komisjoni koostatud, ELis ja kolmandates riikides 
õppivatele täisõppeajaga magistriüliõpilastele mõeldud ELi laenutagatiskava rolli, mis 
aitab veelgi hõlbustada noorte liikuvust ja mitmemõõtmeliste ülikoolide edetabelite 
koostamist;

24. palub komisjonil näha kõigis oma programmides ette spetsiaalsed meetmed noorte 
tööpuuduse vähendamiseks, järgides integreeritud üldist tegevuskava, mis on kooskõlas 
strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatusega „Noorte liikuvus”;

25. palub liikmesriikidel tagada, et noortel oleks parem ligipääs töö- ja praktikapakkumistele 
ning et ülikooli õppekursused sisaldaksid tööotsimisoskuste baaskoolitust; 

26. märgib, et ELi haridussüsteemides tuleks edendada õiglaste ja võrdsete võimaluste 
põhimõtet; nõuab kõigi vajalike oskuste edendamist, et hõlbustada juurdepääsu 
elukestvale õppele, mis on teadmistepõhises ühiskonnas hädavajalik.
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