
AD\875896ET.doc PE464.793v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2011/2067(INI)

1.9.2011

ARVAMUS
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava
(2011/2067(INI))

Arvamuse koostaja: Niki Tzavela



PE464.793v02-00 2/7 AD\875896ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\875896ET.doc 3/7 PE464.793v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kiidab heaks uute oskuste ja töökohtade tegevuskava käsitleva osa lisamise 2020. aasta 
strateegiasse, arvestades, et Euroopa vajab konkreetseid sihte ja kindlaid meetmeid, et 
töötada ühiste eesmärkide saavutamise nimel sellistes valdkondades nagu uute töökohtade 
loomine ning jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamine, mis on saavutatavad 
vaid kõikide liikmesriikide koordineeritud jõupingutuste abil;

2. tervitab komisjoni seisukohta, et ettevõtlusele ja füüsilisest isikust ettevõtjaile tuleb luua 
soodustingimused; on arvamusel, et vajaliku keskkonna loomine ja motiveerimine on 
ettevõtete loomisel ja säilitamisel otsustavalt tähtis, kuid sellest ei piisa Euroopa 
majanduse edasiarendamiseks; rõhutab seetõttu, et nii kesk- kui ka 
kõrgharidusprogrammides vajatakse ettevõtluskoolitust, et Euroopa ei jääks muudele 
turuosalistele alla; rõhutab Euroopa Tehnoloogiainstituudi rolli ettevõtete loomisel ja 
arendamisel innovatsioonipõhiste uuringute kaudu, pöörates enim tähelepanu ettevõtluse 
edendamisele;

3. tervitab komisjoni esmast prioriteeti suurendada turvalist paindlikkust, tugevdades selle 
nelja komponenti: paindlikud ja usaldusväärsed lepingutingimused, aktiivne 
tööturupoliitika, elukestev õpe ja koolitus ning tänapäevased sotsiaalkindlustussüsteemid;

4. kutsub liikmesriike ning vajadusel piirkondi üles looma tööhõive seirekeskusi, 
keskendudes tuleviku vajadustele, et nendeks õigel ajal valmis olla, tagades tööotsijate 
ametialase sobivuse, kuna see suurendab töö leidmise tõenäosust, eriti noorte puhul;

5. kordab, et liidu viis peamist eesmärki on tööhõive edendamine, innovatsiooni-, teadus- ja 
arendustegevuse tingimuste parandamine, kliimamuutuse ja energiaeesmärkidega seotud 
probleemide lahendamine, haridustaseme parandamine ja sotsiaalse kaasatuse 
edendamine;

6. rõhutab, et tööhõive valdkond kuulub riigi pädevusse ja et tööturud on strukturaalselt 
erinevad;

7. rõhutab, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata üliõpilaste ja teadlaste ettevõtjaliku 
ellusuhtumise edendamisele, pakkudes alustavatele ja kiiresti kasvavatele ettevõtetele uusi 
rahastamisvahendeid ning toetades eduka tehnoloogia toomist ELi turule;

8. kutsub Euroopa sotsiaaldialoogi komiteesid suurendama pakutava koolituse sobivust 
praeguste ja tulevaste nõudmistega, kaardistades saavutatu hindamiseks vajalikud selged 
eesmärgid ja näitajad;

9. juhib tähelepanu komisjoni hinnangule, et uus tehnoloogia ja töökorralduse muutused 
näivad olevat märgatavalt suurendanud töökohtade arvu töökohtade skaala mõlemas otsas;

10. kahetseb asjaolu, et liikmesriigid on kriisi ajal vähendanud oma haridus- ja 
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koolituseelarveid, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles haridus-ja 
koolitussüsteemidesse senisest rohkem investeerima;

11. juhib tähelepanu edusammude puudumisele allpool vaesuspiiri elavate tööl käivate 
inimeste arvu vähendamisel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama hästi 
tasustatud, tervislikke töötingimusi ja turvalisust pakkuvaid kvaliteetseid töökohti; 

12. juhib tähelepanu üldise elukestva õppega seotud ettepanekute tähtsusele ja sellele, kui 
oluline on IKT-alaste oskuste ja digitaalse kirjaoskuse (e-oskuste) integreerimine 
elukestva õppe alusmeetmetesse ja hariduspoliitikasse, et lahendada tõsine kvalifitseeritud 
tööjõu, nt IKT valdkonna spetsialistide ja teadlaste puuduse probleem, mis võib tulevikus 
kahjustada ELi majanduse konkurentsivõimet;

13. rõhutab vajadust kaasata tööandjaid haridusasutuste juhtimisse ning kursuste 
programmide, õppemetoodika, praktika, hindamise ja kvalifikatsiooni väljatöötamisse; 
rõhutab vajadust stimuleerida tööandjaid, kes pakuvad väljaõpet vähekvalifitseeritud või 
kvalifitseerimata inimestele, võimaldades neil omandada praktilisi kogemusi otse 
töökohal;

14. juhib tähelepanu asjaolule, mida on tunnistanud ka komisjon, et tuleb teha suuri 
investeeringuid roheliste valdkondadega seotud oskuste tagamiseks, et Euroopa saavutaks 
2020. aastaks seatud nn rohelise sektori töökohtade loomise eesmärgid ning 
majandussüsteem toimiks säästvamalt ja seega jääks ka tulevikus konkurentsivõimeliseks;

15. rõhutab vajadust innovatsioonile suunatud hariduse järele; rõhutab, et tulevikku silmas 
pidades tuleb soodustada harjumuspärastest skeemidest väljuvat ja abstraktset mõtlemist, 
samuti tehnilist haridust;

16. rõhutab, et tuleks teha jõupingutusi tagamaks, et kõik lapsed võiksid IT-oskusi arendada 
juba noores eas, milleks tuleb IT lisada alghariduse programmi ning kõigile eurooplastele 
tagada odav ja lihtne juurdepääs internetile;

17. kutsub komisjoni üles toetama teadmusühendusi, et töötada välja uusi koolitusprogramme, 
mis aitaksid täita innovatsioonialaste oskuste lünki ning vastaksid tööturu vajadustele;

18. märgib, et ELi 2020 eesmärkide saavutamiseks peaksid liikmesriigid tööstuse 
tööjõunõudmistele paindlikumalt reageerima;

19. leiab, et aktiivse eluea pikendamise strateegia raames ei ole seni piisavalt tehtud selleks, et 
vanematel inimestel oleks võimalik IT-oskusi omandada, ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles arendama sellele eagrupile mõeldud laiapõhjalisi haridusprogramme;

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama kutsehariduse ja-koolituse taset kogu 
Euroopas, et aidata tööturgu uute oskustega kindlustada;

21. märgib, et ELi riikide vaheline tööjõu liikuvus on endiselt väike, ning kutsub komisjoni 
üles kaaluma sellise üleeuroopalise teenuse loomist, mis võimaldaks suunata 
oskustööjõudu vabadele töökohtadele kogu Euroopa piires ja toetaks seega Euroopa 
lisandväärtusega tööturgu; kutsub sellega seoses liikmesriike üles kõrvaldama töötajate 
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vaba liikumise takistusi ning nõuab komisjoni kavandatud 2012. aasta ühtse turu 
projektide täielikku rakendamist; rõhutab laiema strateegia tähtsust, mis hõlmab 
töökohtade loomist, Euroopa tööturu uute ja tekkivate vajaduste rahuldamist ning tööjõu 
ELi sisese liikumise piirangute ja ELi siseturule allesjäänud tõkete kõrvaldamist;

22. toetab komisjoni ettepanekut luua Euroopa tööhõive ja ametioskuste valdkondlikud 
nõukogud, mis koguksid liikmesriikide ja piirkondade käsutuses olevat teavet, et aidata 
koordineerida kõigi asjaosaliste jõupingutusi;

23. rõhutab vajadust suurendada ametioskuste sobivust tööturu vajadustega ja tervitab 
komisjoni vastavat algatust;

24. arvestades, et praeguse olukorra jätkudes on 2015. aastaks oodata 384 000 kuni 700 000 
IT-spetsialisti puudujääki, millele lisandub tervishoiusektori ligikaudu ühe miljoni 
spetsialisti puudujääk pluss üks miljon puuduvat teadlast, nõuab komisjonilt ja 
liikmesriikidelt meetmete võtmist, mis tagaksid vajaliku kvalifitseeritud inimressurssi 
olemasolu neis valdkondades;

25. rõhutab VKEde tähtsust ja rolli uute töökohtade loomisel ning väljendab heameelt näiteks 
bürokraatiat vähendavate meetmete üle, mille sihiks on soodustada uute ettevõtete 
asutamist; rõhutab, et Euroopa Investeerimispank võiks täita tähtsat rolli eelkõige selliste 
programmide edendamise kaudu nagu JASMINE ja JEREMIE, mis võiksid jätkusuutlikult 
toetada VKEde vajaduste täitmist; rõhutab vajadust pakkuda VKEdele tuge mitte ainult 
vajalike oskustega inimeste leidmisel, vaid ka nende oskuste ajakohastamisel; märgib, et 
ressursitõhusa Euroopa tegevuskava raames vajavad VKEd toetust pädevuse 
ajakohastamisel säästva arengu, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas;

26. on seisukohal, et VKEd võivad täita ja täidavad väga tähtsat koolitusrolli nii väga 
spetsialiseeritud, innovatiivsetes valdkondades kui ka aladel, mis nõuavad paljude 
teenuste osutamisel vajalikke põhilisi käelisi oskusi; märgib, et seetõttu on vaja VKEde ja 
haridusasutuste tihedat koostööd; on arvamusel, et kaaluda tuleks ka praktikakohti ja 
praktilist väljaõpet pakkuvate VKEde rahalist toetamist;

27. rõhutab vaba ja arukalt reguleeritud interneti tähtsust uutele ettevõtjatele ja töökohtade 
loojatele; leiab, et uute interneti ärimudelite puhul on kõige olulisem, et ei kahjustataks 
kasutajate usaldust süsteemi vastu;

28. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidus napib teadus- ja arendustööga intensiivselt 
tegelevaid uuenduslikke ettevõtteid ning et innovatsiooni ja digitaalse kirjaoskuse tõsised 
puudujäägid on põhjuseks, miks VKEd ei saa rakendada uuenduslikke arukaid 
ärimudeleid ja uut tehnoloogiat;

29. rõhutab, et praegu mõjutavad liikmesriikide tööturu suundumusi riikide struktuurilised 
probleemid, mistõttu Euroopa tasandi algatustes tuleb riikide eripäraga arvestada;

30. palub komisjonil järgida põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” ning arvestada 
tööõiguse koostamisel VKEde vajadusi;

31. kasvava tööpuuduse tõttu kutsub liikmesriike üles suurendama tööhõivebüroode personali, 
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et tulla toime kasvava tööotsijate hulgaga; on veendunud, et riiklikud tööhõiveametid 
võiksid senisest enam pakkuda kogu karjääri hõlmavaid teenuseid, nagu oskuste 
hindamine, profiili koostamine, koolitus, karjäärinõustamine ning klientide (nii töötajate 
kui tööandjate) nõustamine; 

32. kutsub komisjoni vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 152 tunnustama ja 
edendama liidu tasandil igas tööstussektoris tööturu osaliste rolli, austades samas nende 
sõltumatust;

33. on seisukohal, et uute oskuste ja töökohtade tegevuskava tuleks vaadelda koostoimes ELi 
teadusuuringute raamprogrammiga ja et nende kahe sünergia võiks suurendada 
majanduskasvu ja tööhõivet;

34. toetab vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 155 tööturu osaliste dialoogi 
ning julgustab neid asuma lepingulistesse suhetesse, sealhulgas sõlmima kokkuleppeid; 
soovitab, et liidu tasandil sõlmitud kokkulepete rakendamisel kasutaksid kõigi 
tööstussektorite tööturu osalised ELi toimimise lepingu artiklis 153 käsitletud küsimustes 
lepingu artikli 155 lõikes 2 sätestatud menetlust;

35. rõhutab piirkondliku ja kohaliku tasandi partnerluse olulisust, kuna see koondab avalike 
teenuste, hariduse ja koolituse pakkujaid ning tööandjaid ning aitab vähendada 
piirkondliku ja kohaliku tasandi tööpuudust.
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