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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa koostöö kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa 
2020. aasta strateegia rakendamist
(2010/2234(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2008. aasta teatist „Uus sotsiaalmeetmete kava: 
võimalused, juurdepääs ja solidaarsus 21. sajandi Euroopas” (KOM(2008)412);

– võttes arvesse komisjoni 9. juuni 2010. aasta teatist „Euroopa koostöö edendamine 
kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamist";

– võttes arvesse komisjoni 25. novembri 2009. aasta teatist „Võtmepädevused muutuva 
maailma jaoks” (KOM(2009)0640);

– võttes arvesse kaheksat võtmepädevust, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta soovituses 2006/962/EÜ võtmepädevuste kohta elukestvas 
õppes – Euroopa lähteraamistik;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. aprilli 2008. aasta ettepanekut võtta 
vastu soovitus Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi (ECVET) 
loomise kohta (KOM(2008)0180);

– võttes arvesse kümneaastast töökava „Haridus ja koolitus 2010” ja sellega seotud ühiseid 
vahearuandeid töökava rakendamise edusammude kohta;

–  võttes arvesse komisjoni 27. aprilli 2009. aasta teatist "ELi noorsoostrateegia: 
investeerimine ja mobiliseerimine" (KOM(2009)0200);

– võttes arvesse oma 18. mai 2010. aasta resolutsiooni „ELi noorsoostrateegia: 
investeerimine ja mobiliseerimine“1;

–  võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2009. aasta resolutsiooni Euroopa 
noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010–2018) kohta;

–  võttes arvesse komisjoni teatist „„Noorte liikuvus”. Algatus noorte potentsiaali 
vallandamiseks eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv“ (KOM 2010/477); 

–  võttes arvesse nõukogu 12. mai 2009. aasta järeldusi, mis käsitlevad strateegilist 
raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal („ET 2020”); 

– võttes arvesse nõukogu 11. mai 2009. aasta järeldusi Euroopa noortevaldkonnas tehtava 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0166.
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koostöö praeguse raamistiku hindamise ning uuendatud raamistiku tulevikuväljavaadete 
kohta (9169/09);

– võttes arvesse komisjoni 26. augusti 2008. aasta teatist „Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava“ (KOM(2010)0245);

– võttes arvesse nõukogu 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni, mis käsitleb uusi 
kutseoskusi uute töökohtade jaoks;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 18. mai 2010. aasta resolutsiooni muutuva maailma 
võtmepädevuste kohta: töökava „Haridus ja koolitus 2010“ rakendamine1,

– võttes arvesse oma 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni elukestva õppimise panuse 
kohta teadmiste, loovuse ja innovatsiooni heaks ning töökava „Haridus ja koolitus 2010” 
rakendamise kohta 2;

– võttes arvesse Cedefopi uuringut teemal „Karjäärinõustamise professionaalsemaks 
muutmine: nõustajate pädevused ja haridustee Euroopas“ (märts 2009);

– võttes arvesse Cedefopi uuringut „Euroopa tuleviku oskused: tööoskuste vajaduste 
prognoosimine” (mai 2009);

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta ettepanekut „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse nõukogu 11. mai 2010. aasta järeldusi pädevuste kohta, mis toetavad 
elukestvat õpet ja algatust „Uute töökohtade jaoks uued oskused”;

– võttes arvesse komisjoni talituste 9. aprilli 2008. aasta töödokumenti „Euroopa 
kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem (ECVET) – õpitulemuste ülekandmise, 
kogumise ja tunnustamise süsteem Euroopa kutsehariduses” (SEK(2008)0441);

– võttes arvesse nõukogu 5. detsembri 2008. aasta menetluse tulemust nõukogu ja nõukogus 
kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järelduste kohta, mis puudutasid Euroopa 
tõhustatud koostöö tulevasi prioriteete kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas (16459/08),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta soovitust Euroopa 
kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi (EVCET) loomise kohta;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta soovitust Euroopa 
kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitust Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas; 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0166.
2 ELT C 45E, 23.2.2010, lk 33.
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– võttes arvesse nõukogu 21. novembri 2008. aasta järeldusi noorte liikuvuse kohta; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta soovitust 
võtmepädevuste kohta elukestvas õppes;

– võttes arvesse komisjoni 21. veebruari 2007. aasta teatist „Näitajate ja sihttasemete ühtne 
raamistik, mille alusel hinnatakse Lissaboni eesmärkide elluviimisel saavutatut hariduse ja 
koolituse valdkonnas“ 
(KOM(2007)0061);

– võttes arvesse komisjoni 8. septembri 2006. aasta teatist „Euroopa haridus- ja 
koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused“ (KOM(2006)0481);

– võttes arvesse Cedefopi uurimust „Guiding at-risk youth through learning to work” 
(Luxemburg 2010);

– võttes arvesse Cedefopi lühiraportit „Euroopa tööhõive peab muutuma teadmiste- ning 
pädevustemahukamaks” (veebruar 2010);

– võttes arvesse Cedefopi lühiraportit „Õige kvalifikatsioon? Ebavõrdsed ametioskused 
Euroopas” (juuni 2010);

– võttes arvesse Cedefopi väljaannet „Working and ageing“ (Luxemburg 2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 165 ja 166, mis käsitlevad 
haridust ja koolitust, noori ja sporti;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni 
arvamust (A7-0000/2010),

A. arvestades, et noorte tööpuudus on Euroopas üks tungivamaid väljakutseid ning eesmärk 
on vähendada koolist väljalangejate arvu alla 10%;

B. arvestades, et demograafiliste muutuste taustal muutub enesestmõistetavaks pikem ning 
mitmekülgsem töökäigukirjeldus ning vaid elukestev õpe suudab kindlustada tööturul 
osalemise;

C. arvestades, et õppijate isiklikele vajadustele kohandatud kutseharidus ja -koolitus on 
erilise tähtsusega ning võimaldab paremini integreerida teatavaid rühmi nagu 
sisserändajad, puuetega inimesed või koolist väljalangenud,

1. tunnistab kutsehariduse ja -koolituse tähtsust ning tõstab esile kõigi sidusrühmade osalust 
ja koostööd; rõhutab, et see on edu saavutamise võtmetegur;

2. tervitab komisjoni meetmeid, millega püüeldakse suurema seotuse, läbipaistvuse ja 
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võrreldavuse poole haridussüsteemide raames ja nende vahel;

3. palub liikmesriikidel tagada, et kutseharidus ja -koolitus vastaksid rohkem tööturu 
vajadustele;

4. tervitab tulemustele suunatud õpimeetodite tugevnemist ning vabaharidusega omandatud 
pädevuste tunnustamise arengut;

Kutseharidus

5. kutsub liikmesriike üles, et tagataks kõrgetasemeline kutseharidus, mis keskendub 
töökeskkonnas toimuvale väljaõppele; 

6. nõuab suuremat tasakaalustatust poiste ja tüdrukute elukutsevalikutes; 

7. nõuab ühiskondlikult korraldatud dialoogi kõigi sidusrühmade vahel, et tagada 
kutsehariduse kvaliteet ja suunatus tööturule;

8. tervitab ELi 2020. aasta strateegia eesmärki suunata kutseharidussüsteeme loovusele, 
innovaatilisusele ning ettevõtlikkusele ning vaadelda füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemist kui karjäärivalikut; 

9. kutsub liikmesriike üles võtma arvesse, et tööturule kohandatud oskuste omandamisest 
tulenevad pikemad ja ebaühtlasemad töökäigukirjeldused; 

Kutsekoolitus

10. kutsub liikmesriike üles võtma arvesse kasvavat vajadust elukestva väljaõppe järele ning 
toetama töötajaid sobiva koolituse planeerimisel nõustamiskeskuste abiga; kutsub 
tööandjaid üles pakkuma koolitusvõimalusi; 

11. kutsub komisjoni üles arendama vahendit (elukestva õppe kontrollnimekiri), mis julgustab 
töötajaid tegelema elukestva õppega süstemaatiliselt ja omal algatusel ning korrapäraselt 
kontrollima, millised kutseoskused on vajalikud edasiseks edukaks osalemiseks tööturul; 

12. rõhutab lihtsalt ligipääsetava, paindliku ja individuaalse kutsehariduse tähtsust kogu 
elukaare jooksul; 

13. kutsub liikmesriike üles keskenduma kutsekoolituse ja elukestva õppe raames rohkem e-
õppe programmide kasutamisele, et aidata kaasa töö- ning perekondlike ülesannete 
ühtlasemale jagunemisele peres; 

Kutsehariduse ja -koolituse kvaliteet ja tõhusus

14. palub liikmesriikidel luua paremad võimalused koolitajate kvalifitseerimiseks ning panna 
alus arendavale õppepartnerlusele; 

15. rõhutab põhipädevustele keskendumist kutsehariduses ja -koolituses, mille arendamine 
peab jätkuma ka töökeskkonnas toimuva väljaõppe ajal;
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16. nõuab, et ka kutsehariduskoolid ja kõrgkoolid saaksid pakkuda koolitusi, eriti kõrgkoolide 
kvalifikatsioonikoolitusi spetsialistidele, iseäranis matemaatika, informaatika, 
loodusteaduste ja tehnika alal; nendib siiski, et erapakkujatega ei tohi tekkida 
konkurentsimoonutusi;

Pakkumised teatavatele inimrühmadele

17. palub liikmesriikidel kutsehariduse ja -koolituse puhul võtta eriliselt arvesse 
vähekvalifitseeritute, immigranditaustaga õppijate, töötute ning puudega inimeste 
individuaalseid vajadusi;

18. kutsub liikmesriike üles looma puuduva või vähese haridusega noortele õppimisvõimalusi, 
et võimaldada tööturule sisenemist; et rõhutada teema aktuaalsust, nõuab katseprojekti 
noorte tööpuudusega võitlemiseks, mis toetab liikmesriike kohapealse võrgustiku 
moodustamisel kooli, ettevõtete, noorsootöötajate ning noorte vahel;

Paindlikkus ja liikuvus

19. tervitab ideed muuta piiriülene liikuvus kutsehariduse ja -koolituse valikuliseks osaks; 

20. kutsub liikmesriike üles lihtsamalt tunnustama mitteametlikku ja vabaharidust;

21. tervitab komisjoni ettepanekut korraldada moodulipõhist koolitust; nõuab siiski, et 
üksikud moodulid oleksid selgelt defineeritud ning võrreldavad; 

22.  on veendunud, et Euroopa 2020. aasta strateegiast ajendatud partnerlus kutsehariduse ja -
koolituse sidusrühmade vahel on eeldus selleks, et tõsta tõhusust ning vastata tööturu 
vajadustele; 

23. kutsub liikmesriike üles pöörama kutsehariduses ja -koolituses tähelepanu 
võõrkeeleoskuse omandamisele; 

Üle-euroopaline ja rahvusvaheline koostöö kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas

24. tervitab Kopenhaageni protsessi abil arendatud võrdlusnäitajaid (Europass, Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistik, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem ja 
Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja koolituse valdkonnas) ning 
toetab nende vahendite järgnevat sisseviimist ning edasiarendamist;

25. kutsub liikmesriike üles lihtsustama välismaal omandatud kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise menetlusi, mis võimaldavad kutseoskusi tõestada mitte ainult formaalsete 
tõendite, vaid ka tööproovide, praktiliste ja teoreetiliste eksamite ning ekspertarvamuste 
abil;

Rahastamine

26. palub komisjoni, et Euroopa Sotsiaalfondi, kogu elukestva õppe programmi ning 
programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” kohandataks nii, et vahendeid nii haridus- ja 
koolitusprojektide jaoks kui ka noorte tööpuudusega võitlemiseks ja vanemate inimeste 
koolituseks saaks jagada kogu ELis ning juurdepääsu nendele vahenditele lihtsustataks; 
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27. kutsub liikmesriike üles Euroopa Sotsiaalfondi vahenditega arendama vautšerite süsteemi, 
et ka väiksema sissetulekuga inimesed saaksid koolitustel osaleda;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Võimalus ja võime õppida ja töötada rahvusvahelises keskkonnas on globaliseerunud 
maailmas eduka tööelu eelduseks. Aina rohkem vajatakse töötajaid, kes on liikuvad, 
paindlikud ning rahvusvahelise kogemusega. 

Euroopa 2020. aasta strateegias nimetatud võtmeelemendid aruka kasvu (teadmiste, uuenduste 
ja hariduse ning digitaalühiskonna edendamine), jätkusuutliku kasvu (tõhusa 
ressursikasutusega tootmine, mis toimub samaaegselt meie konkurentsivõimelisuse 
suurendamisega) ning kaasava kasvu (tööhõivemäära suurendamine, kutseoskuste andmine 
ning vaesusega võitlemine) saavutamiseks tuleb liidu ja liikmesriikide tasandil konkreetsete 
meetmete abil ellu viia juba kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas.

Vaatamata majanduskriisi drastilisele mõjule Euroopa tööturule tuleb lähtuda sellest, et 
tööhõivemäär suureneb Euroopas järgmise kümne aasta jooksul vähemalt sammhaaval. 
Cedefopi päevakohane prognoos Euroopas pakutavate ja nõutavate oskuste kohta näitab, et 
2020. aastaks hinnatakse uute töökohtade arvu 80 miljonini.1

Hinnangud lubavad oletada, et nõudmine oskuste järele suureneb jätkuvalt. Tööstuslikud ja 
tehnoloogilised muutused toovad endaga kaasa suurema vajaduse kõrge ning keskmise 
kvalifikatsiooniga tööjõu järele, seda siiski madala kvalifikatsiooniga töötajate arvelt.

Eriti noorte inimest puhul tuleb kiiresti tegutseda: noorte tööpuuduse jätkuv kasv on üks 
Euroopa suuremaid väljakutseid. 
Noored töötajad ei ole mitte ainult sagedamini töötud kui täiskasvanud töötajad, vaid neil on 
ka rohkem ebakindlad ning osalise tööajaga töösuhted, kus on madalamad palgad ning halvem 
sotsiaalne kindlustatus. Liikmesriigid peavad kasutama eesmärgipäraseid poliitilisi 
strateegiaid, et võidelda noorte tööpuudusega ning võtma seejuures arvesse riiklikke 
eripärasid ning vajadusi. Euroopa 2020. aasta strateegia raames seatud eesmärkidele, milleks 
on langetada koolist väljalangenute määr alla 10% taseme aastakäigu kohta ning võimaldada 
40%-le noortest kõrghariduse omandamine, tuleb läheneda konkreetsete, loovate ning 
tõhusate meetmetega.

Ettevõtjad nõuavad üha enam, et kutsehariduse- ja koolituse valdkond oleks tugevalt 
praktikapõhine ning selgelt lahenduste leidmisele suunatud. Ettevõtjatele on tähtis see, 
milliseid oskusi ja pädevusi töötaja hariduse või koolituse lõppedes tegelikult töökeskkonda 
kaasa toob. 

Siinkohal on oluline keskenduda kindlalt õppe tulemuslikkusele. Ka mõlemad Kopenhaageni 
protsessi käigus välja töötatud algatused (Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ja Euroopa 
kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem) kujundavad olulisel määral järgmiste 
aastate suundumust Euroopas, need on andnud juba mõnedele liikmesriikidele tõuke 
kutseharidussüsteemide reformimiseks. Seoses haridus- ja koolitussüsteemide võrreldavusega 
ELi liikmesriikides tuleb rohkem tähelepanu pöörata sidemetele, läbipaistvusele ning 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Luxemburg 2010, lk 12.
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võrreldavusele erinevate haridussüsteemide raames ja vahel. Euroopa hariduspoliitika 
eesmärgid ning algatused vajavad kõigi kutsehariduse sidusrühmade toetust. Neid tuleb 
jätkuvalt katsetada praktikas ning veel mitmes aspektis selgepiirilisemaks muuta.

Arvestades demograafilise muutuse raames suurenevat ühiskondlikku nõudlust kutsekoolituse 
järele ning elukestvas õppes osalemise vajalikkust, tuleb töötajatele võimaldada vahend, 
millega nad saavad ise määrata ning planeerida oma koolitusvajadust. Seda saab saavutada 
neutraalsete koolitusalast infot pakkuvate nõustamiskeskuste abil.

Lisaks sellele tuleb Euroopa Sotsiaalfondi, kogu elukestva õppe programmi ning programmi 
"Erasmus noortele ettevõtjatele" olemasolevate vahenditega luua laiendatud, lihtsustatud ning 
lihtsamalt ligipääsetavad rahastamisvõimalused, et erinevates eluetappides inimestel ning ka 
teatavatel inimrühmadel oleks juurdepääs kutseharidusele ja -koolitusele. 

Samuti saab Euroopa Sotsiaalfondi vahenditega rahastada koolitusvautšerite süsteemi, mis 
võimaldab madala sissetulekuga inimestele võimaluse osaleda koolitustel, mis parandavad 
nende võimalusi tööturul. Nii saab inimesi väga sihipäraselt elukestva õppe juurde tuua. 
Koolitusasutuste vahel valitseb konkurents ja inimesed saavad ise valida, milline pakkumine 
vastab kõige paremini nende vajadustele. 

Nende eesmärkide saavutamise eelduseks on, et kutseharidus ja -koolitus on jätkuvalt oluline 
poliitiline ja ühine prioriteet. Eesmärkide saavutamist tuleb nõuda kõigilt ELi asutustelt ning 
liikmesriikidelt, kuid samal määral ka kohalikelt ja piirkondlikelt sidusrühmadelt, ning kõigi 
sidusrühmade osalus ja vastutus on vältimatu. 

Me peame tagama, et Euroopa tööjõud saab võimaluse kohaneda majanduse nõudmistega.
Poliitikakujundajad peavad võimaldama inimestel oma oskusi laiendada ning põhjalikumalt 
täiendada. Ametioskuste parandamine ei tohi piirduda eesmärgiga aidata inimene paremale 
töökohale; ametioskuste parandamine peab andma neile võimaluse kujundada tuleviku 
töökohti ning sel viisil anda aktiivne panus innovatiivsesse majandusse.


