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ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitleva ühise teadaande 

heakskiitmise üle ja rõhutab poliitilise suundumuse muutust selles kajastuvate 

sotsiaalpoliitiliste valdkondade toetamiseks; tuletab meelde, et ilma konkreetsete 

meetmeteta ei ole sellel teadaandel soovitud mõju ja esmajärjekorras tuleks tähelepanu 

pöörata ebavõrdsuse vähendamisele, vaesuse vastasele võitlusele ja kvaliteetse hariduse 

kättesaadavusele, et suurendada solidaarsust ja sotsiaalset õiglust ning saavutada 

jätkusuutlik majanduskasv; rõhutab, et kvaliteetne haridus ning hariduse, noorte ja 

kultuurivaldkonna kulude suurendamine on olulised ELi majanduslike ja sotsiaalsete 

eesmärkide saavutamiseks; 

2. tunneb heameelt kavatsuse üle kaasata uus sotsiaalõiguste sammas Euroopa poolaasta, 

sh riigipõhiste soovituste, rakendamisse, sest sotsiaalsete investeeringute ja meetmete 

puhul ei tohi olla tegemist üksnes positiivse kõrvalmõjuga majanduspoliitikale, vaid 

need peavad moodustama kindla osa liikmesriikide poliitika koordineerimise 

jõupingutustest, et rajada sotsiaalne liit; ergutab liikmesriike jagama selle valdkonna 

häid tavasid; 

3. kutsub sellega seoses komisjoni üles kasutama täielikult ära stabiilsuse ja kasvu pakti 

paindlikkuse klauslit, mis võimaldab liikmesriikidel teha ulatuslikke investeeringuid 

kultuuri- ja noortepoliitikasse, haridusse, koolitusse, teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni, mis on aktiivsete kodanike kujundamisel põhjapaneva tähtsusega, aitavad 

luua hästi toimiva tööturu ning stabiilse ja pikaajalise majandusliku jõukuse, pidades 

samal ajal kinni tasakaalustatud eelarve põhimõttest;  

4. soovitab liikmesriikidel suurendada jõupingutusi hariduse ja noorsoo valdkonnas antud 

riigipõhiste soovituste järgimisel ning soodustada heade tavade vahetamist; 

5. tunneb heameelt edusammude üle, mis on saavutatud kõrghariduse omandamise ja 

varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise vallas, kuid märgib, et viimasega 

seoses on mõnes liikmesriigis jätkuvalt probleeme; rõhutab siiski, et viimase hariduse ja 

koolituse valdkonna ülevaate ja rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi (PISA) 

uuringute põhjal on näha tagasiminekut põhioskuste omandamisel ja seda, et soolised ja 

sotsiaalsete rühmade vahelised erinevused on jätkuvalt suured; tuletab meelde, et 

ebasoodsas olukorras olevate elanikkonnarühmade noortel on suurem oht sattuda nn 

NEET-noorte (mittetöötavad ja mitteõppivad noored) hulka või saada vaid madalat 

kvalifikatsiooni nõudev, ebastabiilne või madalapalgaline töökoht; rõhutab, et strateegia 

„Euroopa 2020“ hariduse ja koolitusega seotud eesmärgid ei ole veel saavutatud; 

rõhutab vajadust tugevdada õigust kvaliteetsele, kaasavale haridusele ja koolitusele 

kõikide vanuserühmade ja igat liiki õppijate jaoks, investeerida teavitustegevusse, 

arendada välja konkreetsed meetmed, et toetada kõige rohkem tuge vajavaid õppijaid ja 

ebasoodsas olukorras üksikisikuid, näiteks puuetega õppijaid, NEET-noori ja 

sisserändaja taustaga noori ja lapsi, ning tagada nende süstemaatiline kaasamine 

tavaharidusse;  

6. on seisukohal, et rändajatel peab olema täielik juurdepääs haridussüsteemidele, mis 
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vajavad täiendavaid, sihipäraseid avaliku sektori kulutusi, ja neil peab olema võimalik 

saada kasu kvaliteetsetest sotsiaalsetest ja keskkonnasäästlikest investeeringutest, mis 

on loodud töötajate tööturule integreerimiseks ja töötuse vähendamiseks; 

7. tunneb muret põhi- ja digioskuste puudumise pärast täiskasvanute seas, mis võib muu 

hulgas takistada neil saada kvaliteetne alaline töökoht; märgib, et meie haridussüsteeme 

tuleks ajakohastada vastavalt kiiresti muutuva ja üha rohkem ühendatud ühiskonna 

probleemidele, näiteks vastavalt neile, mis kaasnevad üleilmastumise ja tehnoloogia 

arenguga; rõhutab seetõttu, et on oluline anda igas vanuses ja igasuguse taustaga 

õppijatele sotsiaalsed ja ülekantavad oskused, nagu kultuuridevahelise suhtlemise 

oskused, loominguline ja kriitiline mõtlemine, digitaalne kirjaoskus ja meediapädevus, 

ning toetada IKT ja ettevõtlusalase hariduse andmist kui tõhusat viisi arendada 

valdkonnaüleseid oskusi, uuendusmeelsust ja loomingulisust, mis on olulised nii 

eraettevõtluses kui ka muus tööhõives; rõhutab elukestva õppe programmide suurt 

tähtsust vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja töötuse vastu võitlemisel kooskõlas strateegia 

„Euroopa 2020“ eesmärkidega ning samuti õpetajatele ja koolitajatele jätkuva 

kvaliteetse väljaõppe tagamisel;  

8. on arvamusel, et tulevikukindel oskuste tegevuskava peaks hõlmama jätkusuutlikkust 

käsitlevat õppimist ja olema osa ametialase kirjaoskuse laiemast käsitlusest Euroopa 

ühiskondade suureneva digiteerimise ja robotiseerimise tingimustes, keskendudes mitte 

ainult majanduskasvule, vaid ka õppijate isiklikule arengule, paremale tervisele ja 

heaolule; 

9. nõuab informaalse ja mitteformaalse õppimise tähtsuse nõuetekohast tunnustamist, 

eelkõige kõige haavatavamate isikute puhul, sh kõrgete eesmärkide kehtestamise ja 

omandatud oskuste ja kvalifikatsioonide valideerimise kaudu; tuletab seetõttu meelde 

vajadust töötada välja elukestva õppe üldine strateegia kiiresti muutuva tööturu jaoks, 

mis on tingitud üha suurenevast vajadusest uute oskuste ja innovatsiooni järele; 

10. tunneb heameelt komisjoni 14. novembri 2017. aasta teatise üle, mis käsitleb Euroopa 

identiteedi tugevdamist hariduse ja kultuuri kaudu ja mis sisaldab kõrgelennulisi 

eesmärke hariduse valdkonnas, eelkõige Euroopa haridusruumi loomine ja Euroopas 

keelte õppimise parandamine; 

11. tunneb heameelt programmi „Erasmus+“ panuse üle liikuvuse ja kultuurivahetuste 

edendamisse kõikjal ELis ja sellest väljaspool; nõuab Euroopa vahendite paremat 

toetamist ja kasutamist liikuvuse ning oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamise 

saavutamiseks, et hõlbustada õppimise, koolituse ja töötamisega seotud liikuvust; 

kinnitab veel kord, et kutset omandavatele isikutele, ebasoodsas olukorras noortele ning 

mitmesuguste erinevate diskrimineerimise vormide all kannatavatele isikutele tuleb 

pakkuda rohkem liikuvusega seotud võimalusi; rõhutab õpilaste ja töötajate liikuvuse 

edendamise olulisust, keskendudes eelkõige teiste Euroopa keelte õppimise 

ergutamisele;  

12. tunneb heameelt edusammude üle uute töökohtade loomisel kogu ELis; märgib siiski, et 

Eurostati 2017. aasta andmete kohaselt on noorte töötuse tase mõnes riigis jätkuvalt 

väga kõrge, ELi 28 liikmesriigis 16,5 % ja euroalal 18,6 %; tuletab seetõttu meelde, et 

noorte töötuse vastane võitlus peab olema jätkuvalt esmatähtis, nagu ka loodud 

töökohtade kvaliteet ja töökohakindlus ning ebakindla tööhõive ennetamine kooskõlas 
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Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni inimväärse töö tagamise suunistega; on sellega 

seoses seisukohal, et hariduse kättesaadavusega seotud jätkuva ebavõrdsusega tuleb 

tulemuslikumalt tegeleda ja tuleb tagada põhioskuste omandamise kõrgem määr, muu 

hulgas selleks, et kindlustada haavatavate ja ebasoodsas olukorras olevate isikute (sh 

puuetega isikute, sisserändaja taustaga isikute ja pagulaste) kaasatus tööturul; rõhutab 

oskuste pakkumise ja nõudluse vahelist lahknevust, mis võib viia oskuste 

polariseerumiseni tööturul ja nõrgendab sotsiaalset sidusust; kutsub seetõttu komisjoni 

ja liikmesriike üles võtma meetmeid haridusasutuste, ettevõtjate, teadusuuringute 

sektori ja muude asjaomaste sotsiaalpartnerite vahel suhtluse elavdamiseks; 

13. tuletab meelde, et loomemajandus on üks ettevõtlikumaid sektoreid ja et 

loomevaldkonnas omandatud haridus aitab arendada valdkonnaüleseid oskusi, nagu 

loovmõtlemist, probleemide lahendamise oskust, meeskonnatööd ja leidlikkust; nõuab 

kunsti ja loova õppimise lisamist teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika 

(STEM) valdkonna õpingutesse, võttes arvesse loovuse ja innovatsiooni vahelist tihedat 

seost; rõhutab lisaks kultuuri- ja loomesektori potentsiaali Euroopa kultuurilise ja 

keelelise mitmekesisuse säilitamisel ja edendamisel ning majanduskasvu, innovatsiooni 

ja tööhõive, eelkõige noorte tööhõive, suurendamisel; rõhutab, et kultuuri- ja 

loomesektori edasine edendamine ja sellesse investeerimine võib anda märkimisväärse 

panuse investeeringutesse, majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivesse; seetõttu 

kutsub komisjoni üles võtma arvesse kogu kultuuri- ja loomesektori, sh eelkõige 

valitsusväliste organisatsioonide ja väikeste ühenduste, pakutavaid võimalusi, näiteks 

noorte tööhõive algatuse raames;  

14. rõhutab, et sotsiaalne ettevõtlus on kasvav valdkond, mis võib ühtaegu edendada 

majandust ning vähendada puudust, sotsiaalset tõrjutust ja muid sotsiaalseid probleeme; 

on seetõttu seisukohal, et ettevõtlusharidus peaks hõlmama sotsiaalset mõõdet ja selle 

raames tuleks käsitleda selliseid teemasid nagu õiglane kaubandus, sotsiaalne ettevõtlus 

ja alternatiivsed ärimudelid, sh ühistud, et püüelda sotsiaalsema, kaasavama ja 

jätkusuutlikuma majanduse poole; 

15. rõhutab taastuvate energiaallikate suurt potentsiaali innovatsiooni ja tööhõive jaoks ning 

seoses ressursi- ja energiatõhususe suurendamise püüetega; kutsub komisjoni üles 

lisama Euroopa poolaastasse konkreetne energia- ja keskkonnaalane strateegia, mis 

hõlmaks ka haridust ja tööhõivet;  

16. avaldab kahetsust, et sooline ebavõrdsus tööhõive valdkonnas, sh diskrimineeriv 

poliitika tööle võtmisel ja töölt vabastamisel, palgaerinevus, pealesunnitud osaline 

tööaeg, seksuaalne ahistamine ja lapsehoolduspuhkuse meetmed, mis ei ole piisavad 

selleks, et tagada mõlema vanema jaoks tõeline töö- ja eraelu tasakaal, on endiselt 

ulatuslik, hoolimata olulistest kehtivatest õigusaktidest ja nende tavade tunduvalt 

paremast dokumenteerimisest; nõuab seetõttu soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas 

kehtivate õigusaktide jõustamist ja kiiret rakendamist ning kutsub liikmesriike üles 

soodustama veelgi naiste ettevõtlust ja toetama peresõbralikku poliitikat; 

17. tuletab meelde vajadust ergutada tüdrukuid ja noori naisi läbima IKT õpingud ja kutsub 

liikmesriike üles ergutama tüdrukuid ja noori naisi õppima STEM-õppeaineid, kaasates 

sellesse ka kunsti- ja humanitaarteadused, ja suurendada naiste esindatust STEM-

valdkondades; 
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18. kordab üleskutset luua lastegarantii ja kutsub komisjoni üles lõpetama oma hindamine 

vastava ettevalmistava tegevuse kaudu (eelarverida 04 03 77 25) õigeaegselt; tuletab 

meelde, et hindamise eesmärk on välja selgitada, kuidas teha sotsiaalseid 

investeeringuid varajasse lapsepõlve, kuidas tagada lastesse investeerimist käsitleva 

soovituse1 rakendamine ja kuidas kasutada kõige paremini ära olemasolevaid vahendeid 

ja programme; nõuab noortegarantii nõuetekohast ja kiiret rakendamist, sh rahaliste 

vahendite piisava eraldamise kaudu, mis põhineb põhjalikel hinnangutel ja vajaduse 

korral märkimisväärsetel reformidel ja täpselt väljatöötatud kohandustel, nii et oleks 

võimalik tagada noortele kvaliteetsed tööpakkumised ja kindlustada nende jätkusuutlik 

integreerimine tööturule; nõuab ka noortegarantii paremat järelevalvet ja seda kajastavat 

teabevahetust, et hõlbustada sellise noortepoliitika väljaarendamist, mis põhineb 

rohkem tõenditel; 

19. tuletab meelde, et Euroopa poolaasta peaks olema palju avatum, läbipaistvam ja 

demokraatlikum protsess; palub komisjonil e-demokraatia pakutud täiendavaid 

abivahendeid kasutades välja töötada suunised sidusrühmade dialoogiks, et tõsta 

kodanikuühiskonna osalemise taset; 

20. tunneb heameelt puuetega isikute õiguste arvesse võtmise üle 2018. aasta 

majanduskasvu analüüsile lisatud liikmesriikide tööhõivepoliitikat käsitlevates 

väljapakutud uutes suunistes; sellele vaatamata nõuab, et need sätted hõlmaksid 

konkreetseid meetmeid nimetatud eesmärkide saavutamiseks kooskõlas ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsioonist tulenevate ELi ja liikmesriikide kohustustega. 

  

                                                 
1 ELT L 59, 2.3.2013, lk 5. 
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