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 ET 

SUGGESTIONS 

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

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Eurostati andmetel oli 2016. aasta juulis töötuse määr endiselt 10,1 %; 

arvestades, et kogu ELis on noorte töötuse määr 18,8 %; 

B. arvestades, et programmi „Erasmus“ 2014. aasta mõju-uuringu1 tulemuste kohaselt 

leiavad need, kes on õppinud või end koolitanud välismaal, kaks korda tõenäolisemalt 

tööd võrreldes nendega, kellel sarnane kogemus puudub; 

C. arvestades, et nende hulgas, kes on välismaal õppinud või end koolitanud, on viis aastat 

pärast ülikooli lõpetamist töötuse määr 23 % madalam2; 

D. arvestades, et 85 % programmi „Erasmus“ õppuritest õpivad või koolitavad end välismaal, 

et suurendada oma tööalast konkurentsivõimet välismaal3; 

E. arvestades, et tänapäeval arvab 64 % tööandjatest, et rahvusvaheline kogemus on 

töölevõtmisel oluline; arvestades, et 2006. aastal oli see määr vaid 37 %4; 

F. arvestades, et 64 % tööandjatest kinnitab, et rahvusvahelise taustaga kõrgkoolilõpetanutele 

antakse suurem tööalane vastutus5; 

G. arvestades, et igale kolmandale programmi „Erasmus“ praktikandile pakutakse tööd 

ettevõttes, kus ta oli praktikal6; 

H. arvestades, et ligikaudu üks kümnest programmi „Erasmus“ praktikandist on loonud oma 

äriühingu ja neljast praktikandist kolm kavatsevad seda teha või näevad seda ühe 

võimalusena7; 

I. arvestades, et 2014.–2020. aastal elluviidava programmi „Erasmus+“ eesmärk on 

hariduse, koolituse ja noorsootöö ajakohastamine kogu Euroopas ning see on avatud kõigi 

pidevõppe sektorite haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiorganisatsioonidele; arvestades, et 

sellega pakutakse rohkem kui neljale miljonile eurooplasele võimalust õppida, väljaõpet 

või töökogemust saada või välismaal vabatahtlikku tööd teha; 

1. on seisukohal, et programmil „Erasmus+“ on oluline roll Euroopa identiteedi ja 

integratsiooni, solidaarsuse, kaasava ja jätkusuuliku majanduskasvu, kvaliteetse tööhõive, 

konkurentsivõime, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja noorte tööalase liikuvuse edendamisel, 

kuna sellega aidatakse kaasa Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide paremaks 

muutmisele, pidevõppele, aktiivsele Euroopa kodanikuks olemisele ja tööalase 

konkurentsivõime parandamisele, antakse eurooplastele võimalus saada välismaal 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf 
2 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf 
3 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf 
4 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf 
5 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf 
6 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf 
7 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf 
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õppimise, sealse koolitus- ja töökogemuse kaudu valdkonnaüleseid ja ülekantavaid 

isiklikke ja kutsealaseid oskusi ja pädevusi ning võimaldatakse inimestel olla oma elus 

iseseisvamad ja kohanemisvõimelisemad ning areneda isiklikus plaanis; 

2. on seisukohal, et programm „Erasmus+“ on üks peamisi alustalasid, mis aitab eurooplastel 

pidevõppega harjuda; palub komisjonil ja riiklikel büroodel suurendada mitut valdkonda 

hõlmavate projektide olulisust, sest programmi elukestvat õppemõõdet on vaja rohkem 

esile tuua; 

3. tuletab meelde, et praegu osaleb liikuvuses ainult 1 % tööga seotud koolituskavades 

osalevatest noortest (praktikandid kaasa arvatud); märgib, et esmatähtis on luua 

tingimused, et arendada praktikantide liikuvust Euroopa Liidus, anda neile samasugused 

võimalused kui üliõpilastele ning täita nii töötuse ja eelkõige noorte töötuse vastase 

võitlusega seotud eesmärgid; innustab liikmesriike teavitama noori praktikante paremini 

olemasolevatest võimalustest ja toetama paremini õppekeskusi, kes soovivad osaleda 

programmis „Erasmus+“, aga ka võtma täiendavaid meetmeid piiriülese liikuvuse puhul 

naaberriikidesse, et aidata praktikante majutuse ja transpordiga; 

4. rõhutab, et õppeperioodide arv välismaal programmi „Erasmus“ raames on vaatamata 

majandus-, finants- ja sotsiaalkriisile alates 2008. aastast pidevalt suurenenud; juhib 

tähelepanu asjaolule, et samal ajal on hoogsalt suurenenud ka välismaal läbitavate 

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

võimaluseks parandada oma tööalast konkurentsivõimet; soovitab komisjonil, riiklikel 

büroodel, programmi elluviijatel ja ametiasutustel seda arengusuunda arvesse võtta; 

5. väljendab kahetsust, et üha suurenev ebavõrdsus mõnes liikmesriigis ja liikmesriikide 

vahel ning noorte töötuse kõrge määr ELis raskendavad programmile juurdepääsu, kuna 

takistavad taotlejate liikuvust väiksema sissetulekuga piirkondadest, mida majanduskriis 

ja kärped on tõsiselt mõjutanud; leiab, et programmi „Erasmus+“ ning kutseharidust ja -

õpet tuleb ellu viia aktiivselt ka ELi äärepoolsetes ja piiriäärsetes piirkondades; leiab, et 

juurdepääsu ja võrdsete võimaluste tagamine nende piirkondade elanikele on väga 

positiivne ning aitab kaasa noorte töötuse vähendamisele ja majanduse taastumisele; 

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel teha suuremaid jõupingutusi selle nimel, et lihtsustada 

menetlusi ja vähendada õppurite, institutsioonide ja programmi „Erasmus+“ projektides 

osalevate vastuvõtvate ettevõtjate suurt halduskoormust, eelkõige nendel, kes ei kasuta 

piisavalt seda võimalust võrdse juurdepääsu, registreerimise, valideerimise ja 

tunnustamise protsesside parandamiseks ja hõlbustamiseks; kinnitab, et teavet selle 

programmi kohta tuleb anda kõikides ELi ametlikes keeltes, et soodustada suuremat 

osalemist; kutsub komisjoni ja riiklikke ametiasutusi ühtlustama juurdepääsukriteeriume, 

et tagada juurdepääs võimalikult suurele arvule taotlejatele; julgustab riiklikke büroosid 

tegema pärast iga taotlusvooru põhimeetme- ja sektoripõhised eelarved kergesti 

kättesaadavaks, et abi taotlejad saaksid kavandada strateegiliselt oma tulevasi meetmeid, 

ning avaldama projektide valimise ja eelarveridade tulemused, et programmi suhtes oleks 

võimalik teha asjakohast väliskontrolli; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et 

programmist abi taotlejate puhul ei eelistata suuri institutsioone väikestele, mis on veel 

täielikult välja kujunemata; 

7. väljendab muret selle pärast, et noored ja laiem avalikkus peavad programmi „Erasmus+“ 

eelkõige kõrghariduse programmiks; soovitab seetõttu pöörata ELi, liikmesriigi ja 
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piirkonna tasandil suuremat tähelepanu sellele, et muuta eri valdkonnad, mille suhtes võib 

esitada taotluse, nagu üldharidus, kõrgharidus, rahvusvaheline kõrgharidus, kutseharidus 

ja -koolitus, täiskasvanuharidus, noored ja sport ning vabatahtlikkus, palju nähtavamaks, 

ning rõhutada valdkonnaüleste projektide võimalust, kasutades selleks eelkõige 

teabekampaaniaid ja programmide sisu puudutavat avalike suhete alast tegevust; 

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike, sealhulgas ELi ameteid (nt Cedefop) üles parandama 

kutsehariduse- ja õppe liikuvusprogrammide kvaliteeti, kättesaadavust ja võrdset 

juurdepääsu nendele programmidele, nii et nendega antaks kõikidele osalejatele 

kutsekvalifikatsiooni, tunnustuse ja sisu mõistes lisaväärtust, ning tagama 

kvaliteedistandardite loomise õpipoisiõppeprogrammide jaoks; 

9. rõhutab tasakaalu puudumist liikmesriikide vahel programmi „Erasmus+“ 

vastuvõetavuskriteeriumide osas; nõuab, et komisjon tagaks, et riiklikud bürood 

kohaldaksid programmi eeskirju ühtemoodi, järgides ühiseid kvaliteedinorme ja 

menetlustavasid, ning tagaksid seeläbi programmi „Erasmus+“ sisemise ja välise sidususe 

ja selle käsitlemise tõelise Euroopa programmina; kutsub komisjoni üles töötama 

riiklikele büroodele välja programmi „Erasmus+“ rakendamise Euroopa suunised; 

julgustab riiklikke büroosid, kes peavad olema järelevalveprotsessi lahutamatuks osaks, 

keskenduma ka igas liikmesriigis foorumi loomisele või soodustamisele haridus- ja 

tööhõivepoliitika eest vastutavate ametiasutuste vahelise konstruktiivse dialoogi 

pidamiseks; palub tungivalt teha büroode vahel tihedamat koostööd, et ühitada projekte, 

mille raames tegeletakse sarnaste teemadega; 

10. juhib tähelepanu asjaolule, et programm „Erasmus+“ on oluline vahend, mis aitab 

parandada kutseharidust ja -õpet kogu ELis; rõhutab tõsiasja, et kaasav kvaliteetne 

kutseharidus ja -õpe ning sellega seotud liikuvus on Euroopa majandus- ning 

sotsiaalvaldkonnale eluliselt olulised, kuna need annavad noortele ja täiskasvanutele 

kutsealased ja eluks vajalikud oskused, mida on vaja üleminekuks hariduselt ja väljaõppelt 

tööellu; rõhutab, et kutseharidus ja -õpe ning sellega seotud liikuvus peaksid soodustama 

võrdseid võimalusi, mittediskrimineerimist ja sotsiaalset kaasamist kõigi kodanike puhul, 

sh naised, kes on kutsehariduses ja -õppes alaesindatud, ja ebasoodsas olukorras olevad 

inimesed, nt romad, töötud noored, puuetega isikud, kõrvaliste piirkondade elanikud, 

äärepoolseimate piirkondade elanikud ja rändajad; soovitab keskenduda ka madala 

kvalifikatsiooniga abisaajatele, et suurendada nende osalust ja parandada seeläbi 

programmide ulatust; 

11. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid suurendaksid kutsehariduse ja -õppe võimalusi 

välismaal ning käsitleksid kutseharidust ja -õpet soodsa valikuna, mis aitab tööd leida ning 

pakub paljulubavat karjääri, ning muudaksid selle kõige kodanike jaoks olenemata 

vanusest kättesaadavaks ja tagaksid piisava rahastamise, sest kutseharidusele ja -õppele 

eraldatud vahendid ei ole proportsioonis1 pakutavate liikuvusprogrammide taotlejate 

                                                 
1
 Komisjoni hinnangul oli programmi „Erasmus+“ kutsehariduse ja -õppe valdkonna liikuvusprogrammide 

toetuskõlblike taotluste edumäär 2016. aastal ebapiisavate rahaliste vahendite tõttu 42 %. Olukord on aastate 

jooksul halvenenud – edumäär oli 2014. aastal 53 % ja 2015. aastal 48 %. Kuigi kasutada olev summa on aastate 

jooksul veidi suurenenud, on nõudlus suurenenud palju kiiremini ning programmi „Erasmus+“ piiratud ressursid 

ei võimalda rahastamisel nõudlusega sammu pidada.
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potentsiaalse arvuga; toetab kindlalt kutsehariduse ja -õppe valdkonna 

liikuvusprogrammide tõhusat propageerimist ja nende soodustamist naiste seas ning leiab, 

et liikmesriigid peaksid sellega seoses kehtestama kaugeleulatuvad eesmärgid ning et 

edusamme tuleks rangelt jälgida; 

12. rõhutab, et praegu toimub töökohtade ja oskuste uuesti määratlemine, eelkõige 

käimasoleva ülemineku tõttu digitaalsemale majandusele, kus tekivad uued ärivajadused 

ja tulevikule orienteeritud sektorid; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et 

programm „Erasmus+“ kajastaks seda tegelikkust; 

13. palub komisjonil vaadata korrapäraselt läbi rahalise toetuse määrad, näiteks ühekordne 

reisihüvitis ja päevaraha, et need oleksid kooskõlas tegelike elamiskuludega ja hoitaks ära 

õppeperioodi tõttu võlgadesse langemine, ning aidata nii vältida nende inimeste 

diskrimineerimist ja hooletusse jätmist, kellel on vähem rahalisi vahendeid ja/või 

erivajadused; 

14. toonitab selgete õpiväljundite ja konkreetsete töökirjelduste tähtsust programmi 

„Erasmus+“ raames saadava välismaise töökogemuse puhul kutsehariduse ja -õppe 

õpilaste, praktikantide, õpipoiste ja vabatahtlike jaoks; rõhutab, et kandidaatide 

ettevalmistamine enne rahvusvahelisi kogemusi on tegevuse lahutamatu osa ning peab 

hõlmama karjäärinõustamise alaseid kohtumisi ja keeleõpet ning sotsiaalse ja kultuurilise 

integratsiooni koolituskursusi, sh kultuuridevahelist suhtlemist, mis hõlbustab inimeste 

osalemist ühiskonnas ja parandab nende töö- ja elamistingimusi; võttes arvesse, kui tähtis 

on mitmekeelsus noorte tööalase konkurentsivõime parandamisel, on seisukohal, et vaja 

on teha rohkem jõupingutusi mitmekeelsuse edendamiseks ja toetamiseks programmis 

„Erasmus+“; väljendab heameelt asjaolu üle, et programmi „Erasmus+“ projektides 

parandatakse võõrkeeleoskust, sh naaberriikide keelte oskust, mis võib suurendada 

liikuvust ja tööalast konkurentsivõimet piiriülesel tööturul; on seisukohal, et keelekursusi 

tuleks tulevastele liikuvuses osalejatele korraldada koostöös haridusasutuste ja praktikante 

vastuvõtvate ettevõtjatega ja need peaksid olema kohandatud nende õppe või praktika 

valdkonnale; 

15. tunnistab, et programmi „Erasmus+“ põhieesmärk on anda mõningates suure noorte 

töötusega liikmesriikides noortele tööturu nõuetele vastav ettevalmistus; rõhutab samas, et 

programmis „Erasmus+“ on vaja säilitada väljaspool kooli, kutseõpet ja 

kõrgkooliõpinguid toimuva tegevuse tähtsus; 

16. rõhutab, et programmid „Erasmus“ ja „Leonardo da Vinci“ olid varem suunatud noortele, 

kellel on paremad oskused ja paremad võimalused tööturule juurdepääsuks, ega käsitlenud 

piisavalt kõige kaitsetumaid; juhib tähelepanu ELi eesmärgile vähendada 

haridussüsteemist varakult lahkunud noorte osakaalu ja vaesust; rõhutab, et liikmesriigid 

peaksid programmi „Erasmus+“ rakendamisel suunama oma tähelepanu jõuliselt 

haridussüsteemist varakult lahkunud noortele, kes on vaesuse ja töötuse suur riskirühm; 

rõhutab, et haridussüsteemist varakult lahkunud noortele suunatud programmid ei saa olla 

standardsed tavapärased kutsehariduse ja -õppe või vahetusprogrammid, vaid peaksid 

keskenduma nende konkreetsetele vajadustele ning lihtsale juurdepääsule ja rahastamisele 

koos informaalsete ja mitteformaalsete õpikeskkondadega; 

17. tuletab komisjonile meelde, et puudega inimestel, nt vaegkuuljad, on erivajadused ning 

seetõttu vajavad nad piisavat rahastamist ja asjakohast tuge, nt viipekeele tõlgid, ning 
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juurdepääsu rohkemale teabele ja asjakohasele toetusele, et neil oleks võimalik 

programmis „Erasmus+“ osaleda; kutsub seetõttu komisjoni üles jätkama tööd täiendavate 

meetmete võtmise vallas, et tagada puuetega inimestele takistusteta ja mittediskrimineeriv 

juurdepääs kõigile programmi „Erasmus+“ toetusprogrammidele; peab mõttekaks, juhul 

kui seda peetakse vajalikuks, määrata riiklikes büroodes nn projektijuhid, kelle ülesanne 

on anda nõu rahaliste vahendite parima võimaliku eraldamise kohta; 

18. peab vajalikuks paremini edendada noorsootööd, kunsti- ja kultuurialast tegevust, 

poliitilist osalemist, täiskasvanuõpet ja rohujuure tasandi sporti; 

19. kutsub komisjoni üles esitama ja liikmesriike heaks kiitma õpipoisiõppe kvaliteetset 

raamistikku ning õpipoiste suurema liikuvuse ettepanekut, et tagada õpipoiste, 

praktikantide ja kutsehariduses ja -õppes õppijate õigused, tagamaks, et nad on piisavalt 

kaitstud ja et need liikuvusprogrammid ei asenda kunagi standardseid töölepinguid; nõuab 

kvaliteetseid ja tasustatud praktikakohti ning seda, et liikmesriigid annaksid teada 

olukordadest, kus rikutakse programmist „Erasmus+“ kasu saajate ülesandeid või õigusi; 

20. kutsub komisjoni üles tegema liikmesriikidega tööd tõhusama koostöö loomiseks 

haridusasutuste ja peamiste sidusrühmade (kohalike/piirkondlike omavalitsuste, 

sotsiaalpartnerite, erasektori, noorte esindajate, kutseharidus- ja -õppeasutuste, 

teadusasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide) vahel, eesmärgiga suurendada 

haridus- ning kutseharidus ja -õppesüsteemi reageerimisvõimet tööturu tegelikele 

vajadustele ning kindlustada selle koostöö kajastumine programmis „Erasmus+“; on 

veendunud, et kui abisaajad ja kõik huvirühmad osalevad aktiivselt programmi 

kujundamises, korraldamises, järelevalves, rakendamises ja hindamises, on selle nähtavus, 

edu ja lisaväärtus suuremad; 

21. kutsub üles edendama rohkem kõrghariduse kõrgemate tasemete liikuvusprogramme, et 

tagada liikuvus Euroopa teaduskeskuste vahel ning teha veelgi tööd eesmärgi nimel muuta 

Euroopa ülikoolid rahvusvaheliseks; 

22. palub tungivalt suurendada taotluste hindamise läbipaistvust ja kvaliteetse tagasiside 

andmist kõigile taotlejatele; palub komisjonil tagada programmi abisaajatele tõhus 

tagasisidesüsteem, et nad saaksid anda komisjonile teada õigusnormide rikkumistest, mida 

nad seoses programmi „Erasmus+“ rakendamisega on tuvastanud; kutsub komisjoni ka 

üles parandama ja suurendama teabe liikumist programmi rakendamise eest vastutavate 

Euroopa institutsioonide ja riiklike ametiasutuste vahel; julgustab riiklikke büroosid ning 

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametit looma programmi 

rakendamise parandamise eesmärgil hindajatele koolitusvõimalusi ning korraldama 

korrapäraselt kohtumisi abisaajatega ja projektide külastusi; 

23. rõhutab, et tänu Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (2008/C111/01) on parandatud 

märkimisväärselt hariduse ning kutsehariduse ja -õppe valdkonna diplomite, 

kvalifikatsioonide, arvestuspunktide, oskuste tunnistuste ja pädevuste hindamise 

tunnustamis- ja hindamissüsteeme, kuid märgib, et jätkuvalt esineb ka probleeme; 

rõhutab, kui oluline on tagada, et pädevused ja kvalifikatsioonid, mis on saadud 

rahvusvahelise liikuvuskogemuse kaudu mis tahes viisil – formaalõppekeskkonnas, 

äriühingus tehtava praktika või vabatahtliku ja noorsootegevuse raames –, oleksid 

asjakohaselt dokumenteeritud ja valideeritud ning et neid tunnustaks ja nad muudetaks 

võrreldavaks ka nende päritoluliikmesriigi süsteemis; kutsub komisjoni üles reformima ja 
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rohkem tugevdama Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku praeguselt soovituse tasemelt 

õiguslikult rangemale alusele, et toetada vaba liikumist; kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles süstemaatiliselt kasutama ja edasi arendama praeguseid Euroopa vahendeid, nagu 

Europass, noortepass ja Euroopa kutsehariduse ja -õppe ainepunktide süsteem; julgustab 

töötama välja ühiseid kutsehariduse ja -õppe kvalifikatsioone, mis aitavad tagada 

kvalifikatsioonide rahvusvahelise tunnustamise; nõuab, et liikmesriigid rakendaksid 

täielikult ja õigeaegselt nõukogu mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimist 

käsitlevat 20. detsembri 2012. aasta soovitust; 

24. rõhutab, et vabatahtlikkus väljendab solidaarsust, vabadust ja vastutust, mis aitab kaasa 

aktiivse kodanikkonna ja isikliku arengu tugevdamisele; on seisukohal, et vabatahtlikkus 

on ka oluline sotsiaalse kaasamise ja sidususe, ent ka koolituse, hariduse ja 

kultuuridevahelise dialoogi vahend, mis annab olulise panuse Euroopa väärtuste 

levitamisele; on veendunud, et tuleks tunnustada Euroopa vabatahtliku teenistuse rolli, 

mis seisneb selliste oskuste ja pädevuste arendamisele kaasa aitamises, mis võiksid 

hõlbustada Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalejate juurdepääsu tööturule; palub, et 

komisjon ja liikmesriigid tagaksid vabatahtlikele inimväärsed töötingimused ja jälgiksid, 

kas vabatahtlike töölepingute tingimusi täidetakse täiel määral; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles tagama, et Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalejaid ei peetaks kunagi 

muude töötajate asendajateks ja et neid sellena ei kasutataks; 

25. rõhutab, et mitteformaalne täiskasvanuharidus ja -koolitus aitab edendada põhi- ja 

pehmeid oskusi, nagu sotsiaal- ja kodanikupädevus, mis on olulised nii tööturu kui ka 

tööheaolu ning töö- ja eraelu hea tasakaalu jaoks; juhib tähelepanu sellele, et 

mitteformaalne täiskasvanuharidus ja -õpe täidab olulist osa, et jõuda ühiskonna 

ebasoodsas olukorras olevate rühmadeni ja aidata neil arendada oskusi, mis toetavad neid 

tööturule sisenemisel ning jätkusuutliku ja kvaliteetse töö leidmisel või nende tööalase 

olukorra parandamisel ja demokraatlikumale Euroopale kaasa aitamisel; 

26. märgib uusi ühiskondlikke probleeme ja pidevas muutumises olevat töö sisu; tuletab 

meelde, et programm „Erasmus+“ valmistab noori ette ka tööturuks, ja leiab, et 

eritähelepanu tuleks pöörata üleminekule tööalastelt oskustelt pehmetele oskustele, 

edendada üldiste ja ülekantavate oskuste ja pädevuste omandamist, nt ettevõtlikkust, 

digitaalseid oskusi, loovat mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja innovaatilist 

mõtlemist, enesekindlust, kohanemisvõimet, meeskonnatööd, projektijuhtimist, 

riskihindamist ja riskide võtmist ning sotsiaalseid ja kodanikupädevusi, mis on tööturul 

väga olulised; on seisukohal, et see peaks hõlmama heaolu töökohal, head töö ja eraelu 

tasakaalu ning kaitsetus olukorras olevate inimeste integreerimist tööturule ja ühiskonda; 

27. võttes arvesse, kui tähtis on mitmekeelsus noorte tööalase konkurentsivõime 

suurendamisel1, on seisukohal, et vaja on teha rohkem jõupingutusi mitmekeelsuse 

edendamiseks ja toetamiseks programmis „Erasmus+“; 

28. rõhutab, kui vajalik on toetada nii rahastamise kui ka maksusoodustustega VKEsid, kes 

pakuvad kutseõpet programmi „Erasmus+“ raames; 

29. usub, et kvaliteedi mõõtmine peaks olema sama oluline kui kvantiteedi mõõtmine; nõuab 

                                                 
1 Teadusuuringute Ühiskeskuse teadus- ja poliitikaaruanne keelte ja töölesobivuse kohta, 2015. 
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kvaliteedi mõõtmise arendamist programmi „Erasmus+“ raames; 

30. rõhutab vajadust tõsta programmi „Erasmus+“ alast teadlikkust, seda, et tegemist on 

vahendiga, mille abil parandada oma oskusi ja anda neile laiem mõõde, mis peaks tagama, 

et seda vahendit käsitatakse selle tulemuslikkuse tagamiseks õigesti ning välistatakse oht 

muuta see lihtsalt üheks elusündmuseks; 

31. toetab suuremat liikuvust hariduses ning noortegarantii algatuse ja noorte tööhõive 

algatuse programmide õpipoisiõppeprogrammides ja praktikaperioodides, et vähendada 

noorte suurt töötust ja geograafilist ebaühtlust Euroopa Liidus; 

32. kutsub komisjoni üles koostama ja tegema kättesaadavaks ajakohastatud arvandmeid 

programmi „Erasmus+“ rakendamise kohta, eelkõige noorte inimeste selles programmis 

osalemise määra kohta, mis on esitatud piirkondade ja soo järgi, ning esitama selle mõju 

tööalasele konkurentsivõimele, tööhõive liikidele ja määrale ning palkadele, samuti seda, 

kuidas programmi võiks täiustada; kutsub komisjoni üles analüüsima, miks mõned riigid 

taotlevad rohkem vahendeid kutsehariduse ja -õppe valdkonna liikuvuse projektidele, ning 

seda, kus sooline lõhe on suurim ja mis on selle põhjused ning kus on kõige rohkem 

puuetega taotlejaid, ja koostama kava selle kohta, kuidas suurendada teiste riikide osalust; 

kutsub liikmesriikide riiklikke büroosid üles tegema tihedat koostööd teabe ja statistika 

vahetamisel; kinnitab, et uuringute ja statistika tulemused tuleb kaasata programmi 

„Erasmus+“ järgmisesse läbivaatamisse ning neid selle raames arvesse võtta; 

33. tuletab meelde, et ELi põhiväärtuste praeguse erakorralise kriisi ajal võib programm 

„Erasmus+“ osutuda oluliseks võimaluseks, millega edendada integratsiooni, mõistmist ja 

solidaarsust noorte hulgas; nõuab seetõttu tungivalt noorte integratsiooni edendamist, 

suurendades nende teadlikkust eri kultuuridest ja traditsioonidest, aga ka vastastikust ja 

vajalikku üksteise austamist; 

34. teeb ettepaneku, et komisjon säilitaks järgmises rahastamisperioodis (pärast 2020. aastat) 

tulevases programmis „Erasmus+“ ühe eesmärgina ettevõtlushariduse ja -koolituse, sh 

liikuvuse, ning lisaks programmi järgmised elemendid: 

i) selliste praeguste meetmete mõju hoolikas hindamine, millega edendatakse ettevõtlust 

hariduse ja koolituse kaudu, ning nende võimalik kohandamine, pöörates sealjuures erilist 

tähelepanu alaesindatud ja ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele avalduvale mõjule; 

ii) kõiki õppureid hõlmavate formaalse ja mitteformaalse hariduse sisu ja vahendite täpsema 

kindlaksmääramise edendamine – nii teoreetilised kui ka praktilised moodulid, näiteks 

õppurite ettevõtlusprojektid; 

iii) haridusasutuste, ettevõtjate, mittetulundusühenduste ning mitteformaalse hariduse 

pakkujate vaheliste partnerluste edendamine, et töötada välja asjaomaseid kursusi ja anda 

õppuritele praktilisi kogemusi ja mudeleid; 

iv) oskuste arendamine ettevõtlusprotsesside, finantskirjaoskuse, digitaalse kirjaoskuse ja 

digitaaloskuste, loova mõtlemise, probleemide lahendamise, uuendusmeelsuse, 

enesekindluse, kohanemisvõime, meeskonnatöö, projektijuhtimise, riskihindamise, riskide 

võtmise ning ka konkreetsete ärioskuste ja -teadmiste valdkonnas; 
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v) mitteformaalse ja informaalse õppe esiletõstmine eelistatud keskkonnana 

ettevõtluspädevuste omandamiseks; 

35. julgustab liikmesriike osalema programmis „Erasmus noortele ettevõtjatele“ ja edendama 

seda noorte hulgas, kes soovivad teha algust äriprojektides, et nad saaksid kasu välismaal 

omandatud kogemustest ja omandada uusi oskusi, mis aitavad neil oma äriplaane edukalt 

ellu viia; 

36. julgustab vastastikust õppimist pärast välismaiseid õpinguid, koolitust ja töökogemust, et 

suurendada programmi „Erasmus+“ mõju kohalikele kogukondadele; rõhutab, et heade 

tavade jagamine on programmi „Erasmus+“ projektide kvaliteedi parandamiseks 

ülioluline; väljendab heameelt programmi „Erasmus+“ projektitulemuste levitamise 

platvormi üle ja nõuab riiklike büroode, partnerite ja programmi abisaajate jaoks 

kindlamat lähenemisviisi heade tavade jagamiseks ja seisukohtade rahvusvahelisel 

tasandil vahetamiseks; palub komisjonil toetada programmi taotlejaid rahvusvaheliste 

partnerite leidmisel, töötades selleks välja kasutajasõbralikke platvorme, milles on 

ühendatud avalik teave eri kasusaajate ja nende projektide kohta; 

37. kutsub komisjoni üles optimeerima IT-vahendite (nt liikuvusvahend) või muude IT-

platvormide (nt Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE)) 

tulemuslikkust ja kasutajasõbralikkust, tagamaks, et programmi abisaajad kasutaksid oma 

kogemusi võimalikult palju ära, aga ka piiriülese koostöö ja parimate tavade jagamise 

edendamiseks; 

38. palub, et komisjon parandaks programmi juhiseid ning muudaks need 

kasutajasõbralikumaks ja arusaadavamaks ning koostaks iga põhimeetme kohta 

konkreetse teabebrošüüri; kutsub komisjoni üles lihtsustama taotlusmenetlust 

halduskoormuse seisukohast; 

39. toetab täiskasvanuhariduse asutuste arendamist õpetajatele, koolijuhtidele, koolitajatele ja 

teistele haridustöötajatele pidevate kutsealase arengu ja liikuvusvõimaluste pakkumise 

kaudu; julgustab arendama oskusi ja pädevusi, eriti IKT vahendite tõhusal kasutamisel 

täiskasvanuõppes, et parandada õpitulemusi; rõhutab parimate tavade vahetamise tähtsust; 

40. väljendab heameelt selliste katseprojektide väljatöötamise üle nagu „Õpipoiste liikuvuse 

Euroopa raamprogramm: Euroopa kodakondsuse ja oskuste arendamine noorte tööturule 

integreerimise abil“, mille eesmärk on rakendada kulutõhusaid piiriüleseid õpipoiste 

liikuvusskeeme kutseharidus- ja -õppeasutuste, ettevõtjate ja/või muude asjaomaste 

organisatsioonide vahel, samuti õpitulemuste ametlik tunnustamine ja valideerimine ning 

diplomite vastastikuse tunnustamise toetamine, ja „Noorte liikuvus kutseõppes: noorte 

liikuvuse parandamine“, mille eesmärk on parandada noorte liikuvust kutseõppes; kutsub 

komisjoni üles neid kahte katseprojekti tulemuslikult rakendama ja pikaajaliselt 

programmiga „Erasmus+“ integreerima; 

41. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada suurem ja pikaajalisem struktuuritoetus Euroopa 

kodanikuühiskonna organisatsioonidele hariduse, koolituse, noorsoo- ja spordivaldkonnas 

tegevustoetuse vormis, sest need on organisatsioonid, mis tagavad Euroopa kodanikele ja 

elanikele õppimisvõimalused ja kohad osalemiseks, et välja töötada ja rakendada Euroopa 

poliitikat; 
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42. kutsub komisjoni üles kaaluma asjakohast lahendust nende Brüsselis asuvate Euroopa 

tasandi vabaühenduste olukorra jaoks, kes taotlevad vahendeid Belgia riiklikelt büroodelt. 
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