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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ning vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et sellised programmid nagu „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ ning Euroopa 
solidaarsuskorpus, mis on ELi peamised haridus-, vabatahtliku tegevuse ja 
kultuuriprogrammid, on oluline vahend üleilmsel kliimamuutustele reageerimisel ja neil 
on keskne roll keskkonnasäästlikule majandusele üleminekuks vajalike oskuste 
edendamisel, keskkonna- ja kliimamuutuste alase teadlikkuse suurendamisel, eelkõige 
noorte hulgas, kes osalevad keskkonnakaitselises vabatahtlikus tegevuses, ning 
keskkonnaprobleemide lahendamiseks sobivate loovate, kaasavate ja kättesaadavate 
lahenduste väljatöötamisel, ning nad aitavad kaasa ELi kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele; rõhutab sellega seoses programmist „Erasmus+“ toetatavate 
põllumajanduslike praktikakohtade tähtsust;

2. on seisukohal, et investeerimiskava peab täiendama muid asjakohaseid liidu 
poliitikavaldkondi, programme ja fonde, eelkõige neid, mis on seotud hariduse ja 
noorte, kultuuri ja spordi, põllumajanduse ja maaelu arengu ning keskkonna ja kliimaga;

3. juhib tähelepanu sellele, et investeerimiskavaga tuleks toetada teadusuuringuid, mis 
käsitlevad looduspõhiseid lahendusi, keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid ja muid 
kestlikke lahendusi, mis võivad aidata kaitsta keskkonda ja kliimat; rõhutab, et eelkõige 
idufirmadel, noortel spetsialistidel ja noortel, kes juba töötavad uuenduslike 
keskkonnahoidlike lahenduste kallal, peaks olema juurdepääs rahastamisele;

4. märgib, et investeerimiskava raames võib rahastada hariduse, vabatahtliku tegevuse ja 
kultuuri valdkonna temaatilisi projekte; kutsub komisjoni üles suurendama rohelise 
kokkuleppe ja programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ ning Euroopa 
solidaarsuskorpuse koostoimet, et täiendada ja vastastikku rikastada nende konkreetseid 
keskkonnaprobleemide lahendamise meetodeid;

5. rõhutab vajadust tagada, et kõik kultuuri- ja loomesektoris vastu võetud meetmed 
viiakse ellu pärast konsulteerimist kõigi eri sidusrühmi ja töötajaid esindavate 
organisatsioonidega, et säilitada töökohti ja soodustada töökohtade loomist;

6. rõhutab, et üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale nõuab uusi oskusi ja pädevusi; 
märgib, et sellega seoses tuleks eraldada vahendeid üliõpilastele ja töötajatele mõeldud 
programmide väljatöötamiseks ja rakendamiseks, et pakkuda erikoolitust, teadmisi ja 
oskusi, mis on vajalikud uues sotsiaalmajanduslikus kontekstis kohanemiseks ja edu 
saavutamiseks;

7. palub komisjonil lisada investeerimiskavasse rahalised stiimulid, et täiendada 
programme „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ ning Euroopa solidaarsuskorpust 
üleminekul keskkonnasõbralikumatele ja säästvamatele transpordivahenditele, 
edendades samal ajal kaasatust ja juurdepääsetavust; on seisukohal, et selliseid 
stiimuleid tuleks investeerimiskava raames toetada tugeva ja sihtotstarbelise eelarvega; 
nõuab tungivalt, et komisjon julgustaks osalejaid valima kõige vähem saastavaid 
transpordivahendeid, eelkõige ronge, ja võimaldaks osalejatel neid valida, 
häbimärgistamata, diskrimineerimata ja tõrjumata samas osalejaid, kelle jaoks 
lennutransport on ainuvõimalik reisimisviis;
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8. rõhutab, et hoonete energiatõhususe parandamine on CO2-neutraalsele majandusele 
ülemineku üks peamisi võimalusi; rõhutab, et vaja on suuremaid investeeringuid 
koolide, ülikoolide ning muude haridus- ja kultuuriasutuste energiamahukate hoonete 
renoveerimiseks, et parandada nende energiatõhusust, muutes need seeläbi säästvamaks 
ja kliimasõbralikumaks;

9. tunneb muret COVID-19 kriisist tuleneva olukorra pärast, eriti kõige haavatavamate 
üksikisikute ja sektorite puhul, nagu füüsilisest isikust ettevõtjad ja ettevõtjad, kelle 
äritegevus ja töökohad on ohus, või perekonnad, kes seisavad silmitsi töötusega; kutsub 
komisjoni üles võtma kõiki vajalikke meetmeid rohelise kokkuleppe investeerimiskava 
ettepaneku kohandamiseks, et töötada välja lähenemisviis, mis on kooskõlas 
erakorraliste meetmetega, nagu koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus ja 
kavandatav tööhõive toetamise erakorraline rahastu, ning taastamisvahenditega, ning 
nõuab, et kultuuri, hariduse, noorte ja spordi valdkonna investeeringuid peetaks 
strateegiliseks, et soodustada rohelise kokkuleppe kaudu edendatavat 
keskkonnasäästlikule majandusele üleminekut;

10. kutsub komisjoni üles nõudma keskkonna ja kliimamuutuste alase hariduse valdkonnas 
tugevamat ELi koostööd;

11. juhib tähelepanu valdkonnapõhiste uuringute ja programmide olulisele panusele selles 
valdkonnas.
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