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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. on seisukohal, et komisjoni teatises esitatud meetmed eeldavad poliitika tugevat 
koordineerimist; nõuab seetõttu tungivalt liikmesriikidelt ja eriti nende asjaomastelt 
ministeeriumidelt, et nad osaleksid rohkem vajaminevate oskuste varajase 
kindlakstegemise protsessiga; on kindlalt veendunud, et haridus- ja koolitusprogrammide 
väljatöötamise ajal on tõhus suhtlemine tööandjate ja haridusasutuste vahel 
erimehhanisme kasutades hädavajalik;

3. tunnistab, et see, et luuakse veebipõhine ülevaade vajaminevate oskuste kohta ELis, võib 
tulevastel töötajatel aidata omandada õiget, nende tööväljavaateid ja kohanemisvõimet 
paremaks muutvat oskuste kogumit, näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid ning 
keeli; on kindlalt veendunud, et prognoos peaks hõlmama 10 aastat;

4. tuletab meelde, et ülikoolidel võib olla liikmesriikide regionaalmajanduses väga tähtis 
roll ning ülikoolid on ainulaadsed paigad, kus kohtuvad innovatsioon, haridus ja 
teadustöö ning see võib viia töökohtade loomiseni; juhib tähelepanu sellele, et koostöö 
ülikoolide, piirkondade, valitsuste ja ettevõtete vahel on ülimalt oluline;

5. rõhutab käsitöötraditsiooni ja sellega seonduvate oskuste säilitamise ning käsitööga 
tegelevate väikeettevõtjate jaoks strateegiate koostamise vajadust, et säilitada 
käsitöösektori kultuuriline identiteet;

6. palub komisjonil tutvustada laiemalt Leonardo da Vinci programmi, mis võimaldab 
inimestel omandada uusi oskusi, teadmisi ja kutseoskusi ning muudab kutsehariduse 
igaühe jaoks palju atraktiivsemaks;

7. juhib tähelepanu sellele, et iga ELi kodaniku jaoks on oskus suhelda võõrkeeles väga 
tähtis ning tööandjad peavad seda kandideerijate hindamisel kasulikuks oskuseks; toetab 
seetõttu keeleoskuse nõuet ning keeleõpetamise arendamist;

8. tunnistab, et kõrgharidussüsteemil on võime valmistada õppijaid ette tööeluks, näiteks 
saavad VKEd, kel puuduvad vahendid teadus- ja arendustegevuseks, kasutada ülikooli 
teadustegevuse ressursse ja teadmisi, ning VKEd võivad pakkuda õpilastele praktika- ja 
töövõimalusi; nõuab seetõttu kõrgharidusasutuste ja VKEde vahel tihedamat koostööd.


