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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et hoolimata aeglasest elavnemisest oli Eurostati andmetel tööpuudus 2014. 

aastal endiselt kõrge – 10,2 %; arvestades, et kogu ELis on noorte tööpuudus praegu 

22,1 %, ainult 51 % töötajatest vanuses 55‒64 töötavad ning sooline lõhe vanemaealiste 

töötajate tööhõives ulatub 13,6 %-ni; 

B. arvestades, et tööturul püsib oskuste mittevastavus nõudlusele, mida näitab suur vabade 

töökohtade hulk komisjoni 2015. aasta sügise majandusprognoosis; 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et Erasmus ja muud haridus- ja koolitusalased 

liikuvusprogrammid on aidanud kaasa Euroopa integratsioonile, tugevdanud liidu 

kodakondsuse kontseptsiooni, hõlbustanud õpilaste isiklikku arengut ja kriitilist mõtlemist 

ning tõhustanud uute keelte õppimist; rõhutab, et nendel programmidel on olnud kaudne 

mõju tööhõivele, ning on veendunud, et programm „Erasmus+“ ei tohiks neid saavutusi 

vähendada, vaid vastupidi, peaks neid võimendama, eelkõige noori töötamiseks ette 

valmistades; 

2. rõhutab, et Erasmuse programmi raames välismaal läbitud õppeperioodide arv on 

vaatamata majandus-, finants- ja sotsiaalkriisile alates 2008. aastast pidevalt kasvanud; 

juhib tähelepanu asjaolule, et samal ajal on plahvatuslikult suurenenud välismaal praktikal 

viibivate inimeste arv; teeb järelduse, et noored peavad praktikat ilmselgelt väga heaks 

võimaluseks parandada oma tööalast konkurentsivõimet; soovitab komisjonil, 

liikmesriikide ametiasutustel, korraldajatel ja õppeasutustel seda arengusuunda arvesse 

võtta1; 

3. juhib tähelepanu asjaolule, et kutsehariduse ja -koolitusega seotud ametitel on olemas 

vajalik paindlikkus selleks, et sellel alal tegutseda mistahes paigas, ning et seetõttu on 

liikuvus kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas üks olulisi töötuse vastu võitlemise 

vahendeid, sest see suurendab tööalast konkurentsivõimet, vähendab oskuste puudujääki 

ja hõlbustab tööotsijate ja töökohtade kokkuviimist eelkõige noorte jaoks, pakkudes 

oskusi ja ainulaadseid kogemusi, mida on vaja, et olla tänapäeva tööturgudel kogu ELis 

konkurentsivõimeline; on seisukohal, et programm „Erasmus+“ toob kaasa nii 

konkreetsete kutseoskuste kui ka üldiste ja ülekantavate omaduste, näiteks ettevõtlikkuse 

arengu, avardades samas ka tootmissektori osalemisvõimalusi, kujutades endast seega 

tõhusat töövahendit tööturu jaoks; julgustab liikmesriike tervikuna edendama programmis 

„Erasmus+“ sisalduvat võimaluste paketti, mis annab noortele võimaluse välismaal mitte 

üksnes õppida, vaid ka osaleda kutsepraktikal ja väljaõppes; 

4. soovitab edendada ja väärtustada töökohapõhist õpet ning ühtlasi tõhustada tööotsijatele ja 

töötajatele suunatud kutsekoolitust, pöörates erilist tähelepanu madala kvalifikatsiooniga 

                                                 
1 Vt Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) uuringut „Üliõpilaste ja õppejõudude liikuvus 

majanduskriisi aegadel“, detsember 2014, mida rahastati Euroopa Komisjoni vahenditest. 
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inimestele; 

5. on seisukohal, et liikuvusprogrammid peaksid toimima peamiselt vahendina inimese 

õppekava rikastamiseks, kui konkreetsed õppevõimalused koduõppeasutuses või -riigis 

puuduvad; on seetõttu veendunud, et sellise kogemuse lisaväärtus peaks olema oluliseks 

teguriks vastuvõtva õppeasutuse valikul ning et saatvad õppeasutused peaksid 

liikuvusprogrammides osalejaid õppevõimaluste ja kutsealase kogemuse valikul nõustama 

ja suunama; on seisukohal, et liikuvusprogrammide sobivust tuleks kontrollida ka 

tagantjärele; 

6. nõuab kõrghariduse kõrgematele tasemetele mõeldud liikuvusprogrammide paremat 

edendamist, et täita Euroopa ülikoolide ja teaduskeskuste rahvusvahelistumise eesmärke; 

7. väljendab muret seoses asjaoluga, et noored peavad programmi „Erasmus+“ eelkõige 

üliõpilaste programmiks; soovitab seetõttu pöörata ELi, liikmesriikide ja piirkondlikul 

tasandil suuremat tähelepanu sellele, et muuta eri valdkonnad ja nende alaprogrammid, 

nagu üldharidus (Comenius), kõrgharidus (Erasmus), rahvusvaheline kõrgharidus 

(Erasmus Mundus), kutseharidus ja -koolitus (Leonardo da Vinci) ja täiskasvanuharidus 

(Grundtvig), aga ka noored („Aktiivsed noored“) ja sport, palju nähtavamaks; 

8. kutsub komisjoni, liikmesriike ja peamisi sidusrühmi suurendama kutsehariduse ja -

koolituse programmide nähtavust, et kaotada kultuuribarjäärid ning võidelda 

motivatsiooni, aktiivse valmisoleku ja keeleoskuste puudumise vastu eelkõige neis 

valdkondades, kus esineb kõige rohkem noorte tööpuudust; on veendunud, et juurdepääs 

neile programmidele tuleb tagada ilma vahet tegemata kõigile kodanikele; nõuab tegevuse 

suunamist tööpuudusest ohustatud rühmadele, näiteks puudega inimestele; nõuab 

juurdepääsu lihtsustamist kutsehariduse ja -koolituse programmidele ja 

kutsekvalifikatsioonile, edendades paindlikku kutseõpet ja süsteemi kohandatavust ning 

pakkudes koolitusi ebapiisava aluspädevusega inimestele ja madala või keskmise 

kvalifikatsiooniga töötajatele; tuletab meelde, et selliste kogemuste pakkumisel tuleb 

arvestada ka soolise tasakaaluga, propageerides selleks kutsehariduse ja -koolituse 

valdkonna liikuvusprogramme tõhusalt naiste seas; on seisukohal, et seoses sellega tuleks 

seada ambitsioonikad eesmärgid ning jälgida saavutatud edusamme; 

9. juhib tähelepanu soolisele lõhele loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 

matemaatika valdkonna hariduses, oskustes ja tööhõives kõikjal ELis ning kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles pühenduma täielikult programmile „Erasmus+“ ja kasutama 

seda mehhanismi peamise võimalusena loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 

matemaatika valdkonna teadmiste arendamiseks naiste hulgas, et parandada nende 

suutlikkust alustada karjääri loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika 

valdkonnas ja nii vähendada selles valdkonnas olevat oskuste puudujääki; 

10. tuletab meelde asjaolu, et puuetega inimestel on erivajadused ja seetõttu vajavad nad 

asjakohast toetust juurdepääsuks programmi „Erasmus+“ toetusprogrammidele; kutsub 

seetõttu komisjoni üles võtma täiendavaid meetmeid, et tagada puuetega inimestele 

takistusteta ja mittediskrimineeriv juurdepääs kõigile programmi „Erasmus+“ 

toetusprogrammidele; 

11. kutsub liikmesriike üles pakkuma kutsehariduse ja -koolituse valdkonna õpetajatele ja 

haridusjuhtidele sobivat koolitust ja tagama nende pidev kutsealane areng, et aidata neil 
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kasutada kõige sobivamaid praktilisi ja tegeliku elu kogemustel põhinevaid 

õpetamismeetodeid; 

12. julgustab komisjoni ja liikmesriike eraldama piisavalt rahalisi vahendeid 

liikuvusprogrammide toetamiseks, võttes arvesse võimalikke finantstõkkeid; on 

veendunud, et tuleks uurida laiemat nägemust sellest, kuidas ettevõtted saaksid täiendada 

eraldatud toetusi või osutada muud tüüpi abi; on veendunud, et tuleks tagada Euroopa 

Sotsiaalfondi ja programmi „Erasmus+“ vaheline täiendavus ning seda kontrollida, et 

tulemused oleksid edukad; julgustab kehtestama toetuste miinimumtasemed, mida 

kohandataks vastavalt erinevustele eri liikmesriikide elamistingimustes, hindades ja 

kuludes; toetab arusaama, et liikmesriikidel tuleks vajadusel võtta meetmeid tarviliku 

toetuse võimaldamiseks, nt majutuseks ja transpordiks, pöörates erilist tähelepanu 

alaealiste vajadustele ning õpilaste ettevalmistamisele enne nende rahvusvahelisi 

kogemusi, nt karjäärinõustamise, keeleõppe ja kultuuridevahelise suhtlemise abil; 

13. juhib tähelepanu paljudele ebasoodsatele asjaoludele, mille all senini kannatavad oma 

liikuvuse õigust kasutavad inimesed seoses sotsiaalkindlustusega või pädevuste 

tunnustamisega, ning rõhutab, et liikuvusel programmi „Erasmus+“ raamistikus peab 

olema eesmärk neid probleeme ületada; 

14. nõuab, et Euroopa vabatahtliku teenistuse probleeme osalejate kindlustamise, 

vastuvõtmise, andmebaasi haldamise ja vabatahtlike toetamise valdkonnas käsitletaks 

otsustavalt, et hoida ära osalejate arvu vähenemist; 

15. märgib, et tunnustamiskorra osas on teavet endiselt liiga vähe, mis tähendab, et see on 

kasutajakauge ning raskestimõistetav või -kasutatav; 

16. rõhutab tugeval, nii kõrgharidust kui ka kutseharidust ja -koolitust hõlmaval liikuvuse 

komponendil põhineva Euroopa ühise haridusruumi tähtsust, mis aitab kaasa tugevama 

Euroopa identiteedi ja tõhusama liidu kodakondsuse loomisele ja arendamisele; 

17. tuletab meelde, et tänu Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule on kutsehariduse ja -

koolituse valdkonnas tehtud diplomite, ainepunktide, kutsetunnistuste ning tegelike 

oskuste ja võimete vastastikuse tunnustamise osas suuri edusamme; nõuab konkreetsete 

sihtmärkide seadmist, muu hulgas täielikult toimiva ainepunktide ülekandmise ja 

tunnustamise süsteemi rakendamist, mis põhineks Euroopa kutsehariduse ja -koolituse 

ainepunktide süsteemil (ECVET); julgustab välja arendama kutsehariduse ja -koolituse 

ühiseid kvalifikatsioone, mis tagaksid kvalifikatsioonide rahvusvahelise tunnustamise; 

18. toetab rohelise raamatu koostamist kutsehariduse, -koolituse ja liikuvuse ning oskuste ja 

pädevuste tunnustamise kohta Euroopas, mis tuleks koostada tihedas koostöös kõigi 

peamiste sidusrühmadega; tuletab meelde, et kutseharidust ja -koolitust käsitlevaid 

praeguseid soovitusi tuleb täielikult rakendada; rõhutab, et pädevuste mittetunnustamisel 

on negatiivne mõju strateegia „Euroopa 2020“ tööhõivemäärade eesmärgile ning takistab 

aluslepingutes sätestatud vaba liikumist;  

19. toonitab, et õppijate saavutuste ning omandatud oskuste ja pädevuste tunnustamine kõigis 

liikmesriikides on keskse tähtsusega; on seisukohal, et ELi liikuvusprogrammidel on 

vahetu mõju programmis osalejate vaba- ja kogemusõppele, mis parandab 

lõppkokkuvõttes nende töölesobivust ja tööturuga kohanemise võimet; kutsub komisjoni 
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ja liikmesriike üles tugevdama pingutusi kogemus- ja vabaõppe tunnustamise tagamiseks 

oskuste valideerimismenetluste abil; 

20. väljendab kahetsust asjaolu üle, et kogemusõpe on praeguses programmis „Erasmus+“ 

kaotanud oma tähtsust ning osa talle eraldatud eelarvest; rõhutab kogemusõppe tähtsust 

Euroopa tasandil eelkõige noorte töö ja eakate vabatahtliku töö kaudu; nõuab, et 

kogemusõppele ja vabaõppele antaks programmis Erasmus+ selge ja nähtav koht; on 

lisaks veendunud, et peaks olema võimalus esitada taotlusi seoses suuremahuliste 

täiskasvanuhariduse projektidega, mida reguleeritaks samade põhimõtete alusel nagu 

sektoripõhiseid oskuste või teadmiste ühendusi; 

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema kõiki võimalikke pingutusi, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta hariduse ja koolituse strateegia eesmärke; on veendunud, et 

liikuvuses tuleb arvesse võtta kutsealase jätkuõppe ja -koolituse (CVET) aspekti, sest see 

on võtmetegur oskuste ja teadmiste parandamises ja ajakohastamises; rõhutab, et 

elukestev õpe ning kutseharidus ja -koolitus on pikaajaliste töötute tööhõiveväljavaadete 

parandamisel keskse tähtsusega; 

22. kutsub liikmesriike üles parandama kutsehariduse ja -koolituse valdkonna 

liikuvusprogrammide rakendamist ning kaotama veel leiduvad tõkked, tegutsedes koos 

komisjoni, riiklike ja Euroopa tasandi rakendusametite ning sidusrühmadega, et jätkata 

oma koostööd kutsehariduse ja -koolituse valdkonna liikuvusprogrammide parandamisel; 

on veendunud, et see koostöö peaks viima nõuete läbivaatamiseni, eesmärgiga tagada 

nende asjakohasus kestuse, sisu, pädevuse ja õpiväljundite osas, kombineerides samal ajal 

liikuvust koolituskeskustes ja töökohtades ning eelistades pikemaajalisi kogemuste 

omandamise perioode (nt kuus kuud) vastavatele lühematele ajavahemikele; 

23. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama praktikakohtade kvaliteeti ja pakkumise 

mahtu, nii et igale kutsehariduses ja -koolituses osalevale õppijale oleks kindlustatud 

praktikakoht, tagades nii kvaliteetse kutsehariduse ja -koolituse, mis tõeliselt parandab 

tulemusi tööturul ning annab noortele kogu eluks kasulikke teadmisi ja oskusi; 

24. kutsub komisjoni üles esitama ja liikmesriike heaks kiitma ettepaneku ELi õpipoisiõppe 

süsteemi kohta, millega tagataks konkreetsed õigused õpipoiste ning kutsehariduses ja -

koolituses õppijate jaoks; rõhutab positiivset rolli, mida „seeniorid“ võivad noorte 

hariduses ja koolituses etendada, et maksimeerida põlvkondadevahelist kogemuste 

vahetamist praktikakohtade ning mentorluse kaudu ja võimaldada kogemustepõhist 

õppimist põlvkondadevahelistes meeskondades; julgustab komisjoni ja liikmesriike võtma 

konkreetseid meetmeid tagamaks, et programmi „Erasmus+“ alusel toimuvat õpipoisiõpet 

ega praktikat ei väärkasutataks vahendina tööjõukulude vähendamiseks; 

25. soovitab kõigil peamistel sidusrühmadel töötada välja ühised strateegiad, mille eesmärk 

on suurendada välismaal töökogemuse läbinud kutsehariduse ja -koolituse praktikantide ja 

õpipoiste naasmist või liikuvust Euroopa teistesse osadesse, austades samas nende 

eelistusi, eesmärgiga suunata „välismaal“ omandatud teadmised ja oskused 

tasakaalustamatuse vähendamiseks ja sidususe suurendamiseks oma algses „oskuste 

nappusega“ valdkonnas või mujal Euroopas; 

26. rõhutab kiireloomulist vajadust nii era- kui ka avaliku sektori tööstus- ja 

teenindusettevõtete, sh tootmisettevõtete (eelkõige VKEd ja mikroettevõtted) 
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konsulteerimiseks ja/või kaasamiseks kõrgekvaliteediliste kutsehariduse ja -koolituse 

liikuvusprogrammide koostamisel, väljatöötamisel, rakendamisel ja toetamisel; on 

seisukohal, et programmide valikul tuleks arvestada vastuvõtvate ettevõtjate ja 

organisatsioonide juures pakutavaid töövõimalusi; on veendunud, et dialoogil, koostööl ja 

parimatel tavadel põhinev paindlik ja konstruktiivne partnerlus kõigi sidusrühmade vahel 

tagab kutsehariduse ja -koolituse valdkonna programmide edu ja lisandväärtuse; on 

seisukohal, et tuleks vahetada ka teadmisi ja parimaid tavasid koolituskeskuste ja 

ettevõtete vahel; kutsub komisjoni üles jälgima nõudlust ja pakkumist ELi tööturul, nagu 

ka geograafilist ja kutsealast liikuvust, et need vastaksid tööturu vajadustele; on 

seisukohal, et see vähendaks lõhet, mis ühelt poolt valitseb pakutava väljaõppe ja olukorra 

vahel, mis ootab noori ettevõtetes, ning teiselt poolt tööturu nõudmiste vahel suure 

lisaväärtusega sektorites (nt digitaalne ja keskkonnahoidlik majandus, energeetika, 

julgeolek, hooldussektor ja kodune rehabilitatsioon); 

27. märgib, et praeguses majanduskeskkonnas, mida iseloomustab noorte kõrge töötuse tase, 

samuti mittevastavus oskuste nõudluse ja pakkumise vahel, peavad hariduse ja kutseõppe 

liikuvusprogrammid paremini vastama tööjõuturu konkreetsetele vajadustele; 

28. märgib, et üleminekul digiteeritumale majandusele on toimumas ametite ja oskuste 

ümberdefineerimine; kutsub seetõttu liikmesriike ja komisjoni üles töötama koos 

erasektoriga ja arendama välja oskuste strateegiad ning kutsehariduse ja -koolituse 

programmid töötajate ümberõppeks; 

29. rõhutab eelmise Erasmuse programmi häid tulemusi noorte ettevõtjate jaoks ning 

kutsehariduse ja -koolituse rolli ettevõtlusvaimu levitamisel Euroopa noorte seas; loodab 

seetõttu, et tugevdatakse ELi algatusi noorte ettevõtlikkuse ja uuenduslike idufirmade 

loomise toetamiseks; 

30. avaldab toetust Euroopa Komisjoni programmile „Erasmus noortele ettevõtjatele“, mis 

pakub tulevastele ettevõtjatele võimalust ennast koolitada ettevõtjate juures, kes juhivad 

väikeettevõtteid programmis osalevates riikides; rõhutab sellise kogemuste vahetamise 

kasu kõigile osalistele, võimaldades uutel ettevõtjatel omandada ettevõtte juhtimise 

asendamatut kogemust ning kogenud ettevõtjatel avardada perspektiivi oma ettevõtte 

suhtes, laiendada erialaseid võrgustikke ja siseneda uutele turgudele; 

31. väljendab heameelt seoses komisjoni poolt väljatöötatud vahenditega, nagu Euroopa 

kvalifikatsiooniraamistik (EQF), Europass, Eures ning Euroopa õppevõimaluste ja 

kvalifikatsioonide platvorm (Ploteus), mille kaudu saab teavet kutsehariduse ja -koolituste 

valdkonna liikuvuse kohta, kuid peab kahetsusväärseks asjaolu, et neid vahendeid ei tunta 

ega kasutata piisavalt; kutsub komisjoni, liikmesriike ja riiklikke tööturuasutusi tõstma 

eelkõige VKEde hulgas teadlikkust programmist „Erasmus+“ ning muudest vahenditest, 

mille eesmärk on edendada liikuvust kutsehariduses ja -koolituses; on veendunud, et 

nende vahendite tõhususe maksimeerimine lubaks rohkematel inimestel neist võimalustest 

kasu saada, nii et saavutataks liikuvuse eesmärk; on seisukohal, et tootmissektori 

konsulteerimine ja/või kaasamine nende vahendite koostamisse ja ajakohastamisse looks 

lisandväärtust ning aitaks reageerida tööturu nõudmistele; märgib, et komisjon peab 

suurendama oma jõupingutusi, et vähendada bürokraatiat nii taotlejate kui ka vastuvõtvate 

ettevõtete ja õppeasutuse jaoks, ning rõhutab, et suurem läbipaistvus, lihtsus ja selgus 

programmide rakendamisel aitavad kaasa maksetega seotud varasemate probleemide 
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lahendamisele; palub vastutavatel asutustel mis tahes esinevaid puudusi uurida ja võtta 

vajaduse korral viivitamata vajalikke parandusmeetmeid; 

32. väljendab heameelt programmiga seotud dokumentide parema kättesaadavuse üle kõigis 

ELi ametlikes keeltes; märgib, et tõlgete kvaliteeti tuleks parandada, et vältida 

mitmetimõistetavust ja valearusaamu osalejate jaoks; 

33. on seisukohal, et liikuvus kutsehariduses ja -koolituses soodustab mitte ainult 

akadeemilist, vaid ka kutsealast liikuvust; kutsub komisjoni üles edendama mainitud 

kutsealast liikuvust kutsealase kohanemise mehhanismide ja keeleoskuse toetamise kaudu, 

et kogemuste saamine teistes riikides oleks edukas ja hästi korraldatud; rõhutab, et hea 

võõrkeeleoskus on tööelus hädavajalik, ning peab kiiduväärseks programmi „Erasmus+“ 

projektides osalejate võõrkeeleoskuste parandamist veebipõhiste keeletestide ja -kursuste, 

näiteks OLSi portaali kaudu; 

34. rõhutab, et olemas on Euresi 20 piiriülest partnerlust, mis toetavad piiriäärsetes 

piirkondades ligi 600 000 töötajat, kes elavad oma sünniriigis, kuid töötavad teises riigis, 

aidates neil toime tulla haldus-, õigus- ja korralduslike küsimustega, mis on seotud 

tööhõive ja võimaluste otsimisega teisel pool piiri; rõhutab nende partnerluste olulisust 

liikuvuse ergutamisel piiriülestes piirkondades; julgustab liikmesriike neid partnerlusi 

toetama ja neid eriti noorte seas rohkem tutvustama; 

35. hindab kõrgelt katseprojektide käivitamist, samuti hiljuti heaks kiidetud projekti 

„Praktikantide liikuvuse Euroopa raamistik“, millele tuginedes saab parandada programmi 

„Erasmus+“ eesmärgiga võimaldada kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas ulatuslikumat 

ja paremat pikaajalist liikuvust; nõuab tungivalt pikaajaliste algatuste raamistiku loomist 

vastandina pelgalt projektipõhisele tegevusele, et luua alaline ja jätkusuutlik süsteem, mis 

on täielikult toimiv ja ennustatav ning soosib oskuste vaba liikumist kogu Euroopas; 

36. märgib, et „Praktikantide liikuvuse Euroopa raamistik“ võiks toimida spetsiifilise 

kiirteena, leevendamaks noorte tööpuudust, hõlbustades sujuvat üleminekut haridusest ja 

koolitusest tööturule, ning nõuab kutsehariduse ja -koolituse õpilastele paremate 

võimaluste loomist praktika läbimiseks naaberriigis, näiteks rahastades selliste õpilaste 

reisikulusid, kes jäävad elama oma kodumaale; 

37. rõhutab noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse tähtsust kvalifikatsiooni andva 

õpipoisiõppe, praktikakohtade, kutsehariduse ja -koolituse, töö leidmise ja täiendõppe 

toetamisel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et neile programmidele 

eraldataks kogu programmitöö perioodil 2014–2020 piisavalt raha; 

38. märgib, et programmile „Erasmus+“ ning kutsehariduse ja -koolituse programmidele 

eraldatud Euroopa vahendid ei vasta nende programmide raames liikuvusest huvitatute 

arvule ja vajadustele, kutsub seetõttu liikmesriike üles edendama kahepoolseid lepinguid, 

mis täiendavad programmi „Erasmus+“ ja Euroopa kutsehariduse ja -koolituse 

programmide meetmeid Euroopa noorte liikuvuse parandamiseks; 

39. nõuab mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist, mis põhineks lisaks muudele 

kriteeriumidele tööpuuduse vastu võitlemiseks eraldatud vahendite tõhususe eelneval 

hindamisel, vähendades vahendeid seal, kus nende mõju on väike; on seisukohal, et selline 

lähenemisviis on eriti oluline praeguse hetkega sarnastel kriisiperioodidel, mida 
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iseloomustab lubamatu tasakaalustamatus; 

40. kutsub komisjoni üles esitama ajakohase statistika ning vastavalt võimalusele andma 

hinnangud ja/või korraldama uuringud programmi „Erasmus+“ ja teiste kutsehariduse ja -

koolituse liikuvusprogrammide suhtes, et mõõta nende mõju töökogemuste ja töökohtade 

vastastikule sobivusele töölevõtmise määra alusel, ning analüüsima, miks mõnedes 

liikmesriikides esitatakse rohkem taotlusi kutsehariduse ja -koolituse kogemusteks 

välismaal, ja koostama plaani nende ulatuslikumaks kaasamiseks; on veendunud, et selle 

tulemusena saadud statistikat ja hinnanguid tuleks kaasata ja arvestada programmi 

„Erasmus+“ vahekokkuvõtte koostamisel. 
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