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ETTEPANEKUD 

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

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et ELi liikmesriigid vastutavad oma haridus- ja koolitussüsteemide eest ning EL 

aitab neil ühiseid eesmärke seada ja häid tavasid jagada; 

2. tuletab meelde, et haridus, mis peaks süvendama kriitilist, analüütilist ja iseseisvat 

mõtlemist ning keskenduma kultuurilistele ja ühiskondlikele aspektidele, samuti tööturu 

vajadustele, on oluline, et kujundada välja vastutustundlik kodanikkond, mis põhineb 

vastastikuse austuse ja põhiväärtuste kultuuril, ning see on põhiline inimõigus; 

3. tuletab lisaks meelde Euroopa sotsiaalõiguste samba esimest põhimõtet, mille kohaselt 

on igaühel õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale õppele, 

et omandada oskused, mis võimaldavad ühiskonnas täielikult osaleda ja aitavad 

töökohavahetustega edukalt toime tulla, ning arendada selliseid oskusi; 

4. märgib lisaks viimase kümne aasta jooksul liidus aina süvenevaid sotsiaalmajanduslikke 

lõhesid silmas pidades, et hea haridus kõikidel tasanditel aitab vähendada ebavõrdsust, 

sealhulgas põlvkondadevahelist sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust, leevendada soolisi 

stereotüüpe ja ebavõrdsust ning sellel on oluline roll sotsiaalse ülesliikuvuse ja 

lähenemise edendamisel; 

5. juhib tähelepanu asjaolule, et õpetajate tase ja nende vabadus õppekavade järgimisel ja 

õpetamismeetodite valikul on hea hariduse eeltingimus, mis annab õpilastele 

edasiminekuks ja tööturul läbilöömiseks parima aluse; 

6. rõhutab eelkõige sellega seoses, et juurdepääs heale haridusele tuleks anda kõigile 

lastele ja üliõpilastele ELis, sh puuetega inimestele, olenemata sellest, milline on nende 

vanemate sotsiaalmajanduslik staatus või kus nad elavad või milline on nende 

kultuuritaust; kutsub liikmesriike seetõttu üles investeerima kvaliteetsetesse haridus- ja 

koolitussüsteemidesse; 

7. on veendunud, et keskhariduse omandamine peaks olema tasuta ja kohustuslik, ning 

kutsub liikmesriike üles rohkem pingutama, et anda põhi- või keskkoolist välja 

langenud inimestele võimalus uuesti õppima asuda ja oma õpingud lõpetada; 

8. rõhutab vajadust säilitada kõikides ELi piirkondades elukohalähedased koolid ja 

haridusasutused hea hariduse ja võrdsete võimaluste hädavajaliku alusena elu- ja 

töötingimuste ühtlustamisel Euroopas; 

9. juhib tähelepanu sellele, et postindustriaalsel ajastul on ELi majanduse arenenud 

olemus, aga ka ELi tööturu digiteerimine, automatiseerimine ja robotiseerimine 

suurendanud nõudlust kõrgetasemeliste kvalifikatsioonide ja oskuste järele (nt kiirete 

muutuste tõttu IKT-ga seotud valdkondades on 2020. aastaks kogu ELi majanduses 

täitmata 756 000 IKT-spetsialisti töökohta), samal ajal kui nõudlus madalatasemeliste 

kvalifikatsioonide ja oskuste järele on vähenenud1; kutsub komisjoni üles läbi viima 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7711  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7711
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põhjaliku hindamise, milline on digiteerimise, automatiseerimise ja robotiseerimise 

mõju ning kuidas need mõjutavad töökohtade arvu ja liike; 

10. märgib, et töötajate kvalifikatsioon ei vasta sageli tööturu vajadustele ning hoolimata 

sellest, et tööturul on suur nõudlus kõrgetasemeliste oskuste järele ja et haridussüsteem 

on sellele vastuseks arendanud suurel hulgal kõrgharidusasutusi2, puuduvad ligikaudu 

20 %-l eurooplastest, sealhulgas 1 %-l kõrgkooli lõpetanutest, põhioskused, nagu kirja- 

ja arvutusoskus2, 3; tuletab meelde ka seda, et 44 %-l eurooplastest puuduvad põhilised 

digitaaloskused2, 3, mis takistab oluliselt nende sisenemist tehnoloogiliselt arenenud 

tööturule ning kodanikuosalust ja aktiivset osalemist ühiskonnas; 

11. märgib, et liikmesriigid peaksid tagama, et keegi ei lõpetaks kooli põhioskusi, 

sealhulgas põhilisi digitaaloskusi omandamata; rõhutab, et enamik töökohti nõuab nüüd 

paremat kirja- ja arvutusoskust ning arvuti kasutamise oskust ja muid olulisi oskusi, 

mistõttu ajakohased haridussüsteemid peaksid hõlmama kõiki kaheksat põhipädevust, 

mis on välja toodud komisjoni ettepanekus võtta vastu nõukogu soovitus 

võtmepädevuste kohta elukestvas õppes, mis hõlmavad ka teadmisi ja hoiakuid; tunneb 

heameelt selle üle, et ettepanekus määratletakse põhioskustena ka digitaaloskusi; 

12. rõhutab sellega seoses, kui oluline on kasutada igat liiki hariduse puhul võimalikult 

suures ulatuses digiteerimist; kutsub liikmesriike ja piirkondi seetõttu üles edendama 

kõikides kooliliikides digi- ja digiteeritud õpet; 

13. kutsub liikmesriike eelkõige üles parandama alates varajasest east inimeste 

digikirjaoskust asjakohase hariduse abil, mis arendab keeleoskust ning loogilisi ja 

matemaatilisi oskusi, samuti loogilist mõtlemist, mis põhineb kodeerimisel, 

programmeerimisel ja nendega seotud tegevustel, mis on olulised kõrgtehnoloogia 

sektori töökohtadel ja üldisemalt digiteeritud tööturul; täheldab, et need oskused on 

universaalsed ning võivad olla kasulikud ka paljudes teistes valdkondades ja 

igapäevaelus; tunneb sellega seoses heameelt selliste komisjoni algatuste üle, nagu 

kodeerimisnädal ning digitaaloskuste ja töökohtade koalitsioon, ning kutsub 

liikmesriike üles koostama põhjalikud riiklikud digitaaloskuste strateegiad, mis võivad 

aidata nii õpetajatel kui ka õppijatel omandada digitaaloskusi ja toetada neid selles; 

14. kutsub liikmesriike üles tagama, et põhioskuste valdamist peetakse iga kooli lõpetamise 

eeltingimuseks alates põhikoolist kuni ülikoolini, sealhulgas täiskasvanute õppeasutuste 

puhul, ja kutsub liikmesriike üles seadma prioriteediks väheste oskustega täiskasvanute 

oskuste taseme tõstmist; väljendab sellega seoses heameelt oskuste täiendamise meetme 

üle, mis on oluline programm Euroopa uues oskuste tegevuskavas; 

15. on seisukohal, et õpetajate koolitus peab tingimata hõlmama digikirjaoskust ja 

digitaaloskusi nii ülikoolihariduse kui ka õpetajakarjääri vältel toimuva kutsekoolituse 

raames; 

16. rõhutab, et haridussüsteemide kaudu toimuva digitaalsete põhioskuste ja digikirjaoskuse 

                                                 
2 Allikas: „Education and Training Monitor 2017“ (Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade 2017); OECD 

täiskasvanute oskuste uuring 2016. 
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU%282016%29587312_EN.pdf , 

https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf [A lisa, 

tabel A3.3(L), A 3.3(N)].  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU(2016)587312_EN.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
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arendamise raames tuleks samuti õpetada elektrooniliste seadmete mõistlikku 

kasutamist, et vältida arvutite, interneti või mobiiltelefonide ülemäärast kasutamist ning 

hoida laste puhul ära elektrooniliste mängude ja sotsiaalmeedia sõltuvuskäitumise 

väljakujunemine; 

17. rõhutab, kui tähtis on elukestev karjäärinõustamine, et tagada osalemine asjakohastes, 

paindlikes ja kvaliteetsetes koolitus- ja karjäärivõimalustes; rõhutab vajadust edendada 

praktika- ja koolitusvõimalusi õpilastele, nende vanematele, täiskasvanud õppijatele ja 

koolituse pakkujatele, tööandjatele ning avalikele tööturuasutustele mõeldud teadlikkust 

suurendava tegevuse abil; 

18. tuletab meelde, kui tähtis on täiendus- ja ümberõppe vormis toimuv elukestev õpe, mis 

loob uusi võimalusi aktiivseks kaasamiseks ning oskuste ja kvalifikatsiooni 

arendamiseks eelkõige väheste oskustega inimeste, pikaajaliste töötute, erivajadustega 

inimeste, vanemate põlvkondade ja rändajate jaoks; rõhutab vajadust püüda karjääri 

arendamise ning elukestva hariduse ja koolituse puhul lähtuda individuaalsest 

lähenemisviisist; soovitab komisjonil toetada liikmesriike selliste koolitus- ja 

haridusprogrammise väljatöötamisel, mis hõlbustavad tööturule naasvate täiskasvanute 

aktiivset kaasamist ja reintegreerimist; 

19. kutsub liikmesriike üles aktiivselt tutvustama ja levitama teavet madala 

kvalifikatsiooniga täiskasvanute oskuste parandamise võimaluste, sealhulgas 

juhendamise ja karjäärinõustamisteenuste kättesaadavuse kohta; rõhutab, et selline teave 

peab olema kättesaadav juurdepääsetavas ja kasutajasõbralikus vormingus; 

20. juhib tähelepanu asjaolule, et hoolimata kahest miljonist vabast töökohast ELis, töötab 

enam kui 30 % diplomit omavatest kvalifitseeritud noortest töökohtadel, mis ei vasta 

nende oskustele või püüdlustele, samal ajal kui 40 %-l Euroopa tööandjatest on raskusi 

nõutavate oskustega töötajate leidmisel4; 

21. märgib, et oskuste nõudlusele mittevastavus ei tulene üksnes ebapiisavast 

kvalifikatsioonist, vaid ka ala- ja ülekvalifitseeritusest; 

22. rõhutab, et nii töötuse kui ka täitmata töökohtade puhul on olulisteks teguriteks oskuste 

nõudlusele mittevastavus ja oskuste nappus tööturul5; on seisukohal, et nende 

murettekitavatele nähtustele lahenduse leidmiseks tuleks teha järgmist: 

– haridusasutused peaksid tegema tihedamat koostööd ettevõtete ja sotsiaalpartneritega, 

nagu tööandjate ühendused ja ametiühingud, näiteks kutsudes spetsialiste ja praktikuid 

osalema tõeliselt hariva väärtusega praktikakohtade loomisel; 

– parandada liikuvust piiriüleste piirkondade vahel, sealhulgas erialateadmiste vahetust 

kõrgeimal poliitilisel tasandil ning 

– keskenduda õpilaste terviklikule arengule, st mitte ainult nende tööalasele 

konkurentsivõimele, vaid ka sotsiaalsetele ja kodanikuoskustele; ergutab liikmesriike 

                                                 
4 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072, 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf  
5 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
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sellega seoses üles keskenduma rohkem valdkonnaülestele ja pehmetele oskustele, 

kultuuridevahelise suhtluse oskustele, kriitilisele ja loovale mõtlemisele ning 

probleemide lahendamisele ja ettevõtlikkusele, sest need on oskused, mille järele on 

tööturul nõudlus; 

23. täheldab, et eri töö- ja ametikohad võivad nõuda samu oskusi ja seisneda samades 

ülesannetes; on seetõttu arvamusel, et haridussüsteemid peaksid ametikohtade kiire 

vahetamise võimaldamiseks olema oskuse- ja ülesandepõhised; rõhutab, et ühiskonna ja 

tööturu arengu kontekstis peaksid haridussüsteemid keskenduma õpilastele õigete 

oskuste, pädevuste ja teadmiste andmisele, et aidata neil saada aktiivseks Euroopa 

kodanikuks ja olla tööturul edukas; rõhutab, et oskuste arendamine ja täiustamine on 

pidev protsess, mis jätkub kõigil hariduse tasemetel tööturuni välja; on seisukohal, et 

oskusi ja pädevusi tuleks kasutada nii hariduse omandamise protsessis kui ka hariduse 

ja kvalifikatsiooni tunnustamise süsteemi puhul nn mikrokvalifikatsioonitunnistuste – 

lühikeste, sertifitseeritud kursuste kaudu; 

24. peab sellega seoses kiiduväärseks komisjoni teatist Euroopa uue oskuste tegevuskava 

kohta6, milles esitatakse lahendusi oskuste nõudlusele mittevastavuse ja oskuste 

nappuse kõrvaldamiseks ning oskuste tunnustamiseks õige süsteemi leidmiseks; tuletab 

meelde, kui olulised on selle tegevuskava osana käivitatud kümme meedet, mis tagavad 

inimestele ELis asjakohase koolituse ja toetuse oskuste omandamisel; on seisukohal, et 

oskuste ja töökohtade nõudluse suundumuste ja mudelite mõistmine võimaldab 

inimestel teha paremaid karjäärivalikuid, leida kvaliteetseid töökohti ja parandada 

nende tulevikuväljavaateid; nõuab seepärast edasist oskuste nõudluse prognoosimist; 

25. märgib ühtlasi, et Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) prognooside kohaselt 

kasvab kuni 2025. aastani paralleelselt nii oskuste nõudlus kui ka pakkumine ning et 

nõudlus kõrgetasemeliste oskuste järele tööturul ületab haridussüsteemi pakkumist; 

tuletab eelkõige meelde, et teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika põhistes 

sektorites ELis on 2020. aastaks prognooside kohaselt täitmata üle 200 000 töökoha; 

nõuab paremat koostööd sotsiaalpartneritega, et võtta arvesse tööturu vajadusi ning 

tööturu arendamise huvides oskuste täiendavat prognoosimist; peab kiiduväärseks 

asjaolu, et tulevase Europassi platvormi kasutajatele antakse nende õpi- ja 

karjäärivalikute tegemise toetamiseks oskuste prognoosimisega seotud teavet; 

26. märgib, et märkimisväärne arv uusi töökohti luuakse taastuvenergiaga seotud 

tööstusharudes ning et keskkonnahoidlikke sektoreid ja kutsealasid tuleks koolide 

õppekavades asjakohaselt käsitleda; 

27. rõhutab, et suurt mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noored) arvu – ligi 6,3 

miljonit noort vanuses 15–24 aastat ei tööta ega saa haridust ega koolitust – annaks 

vähendada, kui ennetada haridussüsteemist varakult lahkumist ning muuta koolide 

suunitlus praktilisemaks ja rohkem kohalikku keskkonda sobituvaks, arendades sidemed 

kohalike ettevõtete, kohalike omavalitsuste, sotsiaalasutuste ja valitsusväliste 

organisatsioonidega; on seisukohal, et kooli poolelijätmist, mis on üks põhjustest, miks 

noortest saavad NEET-noored, saab pärssida vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase 

võitlusega; on veendunud, et ühtlasi on oluline toetada õppijaid nende endi 

                                                 
6 Komisjoni 10. juuni 2016. aasta teatis „Euroopa uus oskuste tegevuskava. Koostöö inimkapitali tugevdamiseks 

ning töölesobivuse ja konkurentsivõime suurendamiseks“ (COM(2016)0381). 
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õppemeetodite leidmisel, mis hõlmab veebipõhiseid kursusi ja kombineeritud õpet; 

tunneb heameelt selle üle, et kasutatakse asjakohaseid ja kaasavaid õppekavasid ning 

tõhusaid ja hästi väljatöötatud juhendamissüsteeme, millega pakutakse kvaliteetset 

nõustamist ja juhendamisteenused kõigile üliõpilastele; 

28. juhib tähelepanu vajadusele parandada oskuste ja kvalifikatsioonide taset rändajate ja 

pagulaste seas; rõhutab, et nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil tuleb võtta meetmeid 

tulemusliku tööturule integreerimise ja tööturu reformide toetamiseks, et kasutada ära 

olemasolevaid oskusi, teadmisi ja kvalifikatsioone; tuletab meelde vajadust täiustada 

oskuste ja kvalifikatsioonide, sh väljaspool ELi omandatud oskuste ja kvalifikatsioonide 

tunnustamine ja valideerimise süsteeme; 

29. tunneb siirast heameelt selle üle, et ELi koolihariduse ajakohastamise pingutuste raames 

viitab komisjon konkreetselt kaasava hariduse edendamise tähtsusele rändajatest 

õpilaste lõimimise kohta parimate tavade jagamise ja ühiste väärtuse edasiandmise abil; 

30. rõhutab lisaks, et tuleks veelgi edendada pagulastele ja rändajatele suunatud ümberõpet 

ning muid praktilisi haridus- ja koolitusmeetmeid; 

31. rõhutab laste ja noorte, kelle vanemad teevad tööreise Euroopas, erilist hariduslikku 

olukorda ning kutsub komisjoni üles korraldama uuringu, et selgitada välja nende 

konkreetne olukord seoses probleemidega, mis tekivad asjaomaste laste ja noorte 

eelkooli- ja koolihariduse osas; 

32. on arvamusel, et koolid peaksid olema soosivad ning pakkuma kaasavat haridust kõigile 

õppijaile, eelkõige puuetega inimestele; rõhutab, et puudega laste/õpilaste haridusse 

kaasamine on vajalik selleks, et nad saaksid elada iseseisvat elu ja olla ühiskonda 

täielikult integreeritud aktiivsete osalejate ja tõeliste panustajatena; on arvamusel, et 

tänu praegusele tehnoloogilisele arengule on puudega õpilastel formaalsete ja 

mitteformaalsete õppemeetodite näol haridust hõlpsam omandada; kutsub liikmesriike 

üles lihtsustama juurdepääsu kaasavale ja kvaliteetsele tavaharidusele, võttes arvesse 

kõikide, mis tahes puudega õpilaste vajadusi, mis tähendab näiteks kakskeelse kaasava 

hariduse pakkumist kurtidele lastele, pidades silmas nende keelelisi erivajadusi; kutsub 

liikmesriike üles jälgima, kas koolid järgivad ettekirjutust, mille kohaselt ei tohi õpilasi 

puude tõttu eemale tõrjuda; 

33. juhib tähelepanu asjaolule, et tööturul toimuvate muutuste tempo, haridussüsteemide 

mitmekesisuse, töötajate suureneva liikuvuse ja järjest suureneva rände survel peavad 

tööandjad ja haridusasutused hakkama tunnustama sealhulgas mitteformaalse ja 

informaalse õppe7 teel omandatud kvalifikatsioone, oskusi ja pädevusi, tuginedes 

võrdlevale hindamissüsteemile ja lähtudes nende liikmesriikide parimatest tavadest, kes 

on sellised vahendid juba kasutusele võtnud; rõhutab sellega seoses, kui oluline on võtta 

poliitilisel tasandil meetmeid tõrjutud ja haavatavate rühmade toetamiseks tööturul; 

34. tuletab meelde, et nõukogu 2012. aasta soovituses mitteformaalse ja informaalse õppe 

valideerimise kohta8 paluti liikmesriikidel kehtestada hiljemalt 2018. aastal 

                                                 
7 Vt Euroopa Parlamendi 14. septembri 2017. aasta resolutsiooni Euroopa uue oskuste tegevuskava kohta. 

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0360. 
8 ELT C 398, 22.12.2012, lk 1.  
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mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kord; 

35. tuletab meelde, kui tähtis on parandada informaalse ja mitteformaalse hariduse 

tunnustamise menetlusi või need kehtestada9, tuginedes nende liikmesriikide parimatele 

tavadele, kes on seda laadi vahendid juba kasutusele võtnud; 

36. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegutsema jätkuvalt selle nimel, et võimaldada 

tunnustada ja valideerida mitteformaalset ja informaalset õpet, ning kutsub liikmesriike 

üles tunnistama nn mikrokvalifikatsioonitunnistuste tähtsust ja kasulikkust; väljendab 

heameelt selle üle, et arendatakse laialt avatud e-õpet, mis võib suurendada 

ebasoodsamas olukorras olevate elanikerühmade või nende juurdepääsu haridusele, 

kelle olukord ei võimalda neil osaleda statsionaarses õppes, ning seeläbi nende 

võimalusi saada paremat töökohta ja parandada elujärge, võimaldades sel moel võidelda 

töötuse, eelkõige noorte töötuse vastu; 

37. kutsub liikmesriike üles muutma haridussüsteemid rahvusvahelisemaks ja laiendama 

üliõpilaste liikuvuse programme, et valmistada üliõpilasi paremini ette ELi tööturu 

jaoks, kus on liikuvuse esimeseks takistuseks keelteoskuse ja teiste kultuuridega seotud 

teadmiste puudumine; rõhutab, et liikuvusprogrammid on aidanud kaasa Euroopa 

integratsioonile ja avaldavad soodsat mõju noorte tööhõivele; nõuab sellega seoses, et 

erilist tähelepanu pöörataks hariduse piiriülestele aspektidele, edendades näiteks 

naaberriikide keelte õppimist ja õpetamist, ning et selles valdkonnas seataks uued 

akadeemilised prioriteedid nii akadeemilise kui ka kutsealase haridustee osas; peab 

tähtsaks tagada, et nende meetmete kaudu keskendutakse kõigile kooliliikidele ja 

haridustasemetele, et muuta ELi tööturg kättesaadavaks mitte ainult 

ülikoolilõpetanutele, vaid ka kutseharidussüsteemist tulijatele; 

38. kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku selle tagamiseks, et liikmesriigid tunnustavad 

vastastikku liikuvusprogramme, nt programmi „Erasmus+“, ning tagama programmi 

„Erasmus+“ suuremate investeeringute tegemise, samuti rahalise ja individuaalse 

toetuse; võtab teadmiseks asjaolu, et 2016. aastal sai programmist „Erasmus+” 

liikuvustoetust 725 000 eurooplast, et aidata neil õppida, õpetada, töötada või tegutseda 

vabatahtlikuna välismaal, ning selle programmi puhul ollakse saavutamas eesmärki 

toetada aastatel 2014–2020 3,7 % ELi noortest; 

39. teeb ettepaneku, et komisjon säilitaks ettevõtlushariduse ja -koolituse ühe prioriteedina 

järgmise rahastamisperioodi (pärast 2020. aastat) uue programmi „Erasmus+“ kõigis 

meetmetes, sealhulgas liikuvuses; 

40. peab kahetsusväärseks, et arvestades järjest suuremat nõudlust kõrgetasemeliste 

pädevuste ja oskuste järele, põhjustab kõrghariduse ulatuslik laiendamine aja jooksul 

diplomite väärtuse vähenemist, samal ajal kui kutseoskuste ja -kvalifikatsioonide 

nappus üha suureneb, mis põhjustab tööturu tasakaalustamatust; 

41. nõuab sellega seoses, et loodaks rohkem tööturule orienteeritud oskusi ning 

suurendataks olulisel määral praktilise väljaõppe osakaalu; kutsub liikmesriike üles 

arendama ülikoolisüsteemi kõrval rohkem kolmanda taseme kutseharidust ja koolitust, 

et võimaldada õpilastel omandada praktiliste oskuste ja koolitusega seotud 

                                                 
9 Euroopa Parlamendi 14. septembri 2017. aasta resolutsioon Euroopa uue oskuste tegevuskava kohta. 
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kõrgetasemelist kvalifikatsiooni; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on erinevate 

haridussüsteemide vaheline liikuvus; 

42. märgib, et vaatamata tudengite arvu suurenemisele on kõrgetasemeliste oskustega 

lõpetanute osakaal liikmesriikide lõikes erinev ning et väga madala oskuste tasemega 

lõpetanute osakaal varieerub vahemikus 10 % kuni üle 50 %; rõhutab, et 

kõrghariduspoliitikas peaksid hindamiskriteeriumid hõlmama ka kvaliteedikriteeriume, 

näiteks ei peaks liikmesriigid üliõpilaste arvu suurendamise sihttaseme10 puhul 

keskenduma mitte üksnes diplomite arvule, vaid ka tegelikule oskuste tasemele; 

43. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama kõrgharidusasutuste, piirkondlike ja 

kohalike omavalitsuste, ning tööandjate seas ELi uuendatud kõrghariduse tegevuskava, 

et käsitleda kõrgharidusasutuste ja üliõpilaste vajadusi ja probleeme, luues sidemeid 

kohalike ja piirkondlike osalejatega, kaasates kohalikke kogukondi, edendades 

kohalikku ja piirkondlikku arengut ning innovatsiooni, luues kaasavaid ja ühendatud 

kõrgharidussüsteeme, tugevdades koostööd töömaailmaga ning tegeledes piirkondade 

oskusvajaduste probleemiga; 

44. rõhutab lisaks, et liikmesriikides ei pakuta piisaval määral kaasavat ja kvaliteetset 

kutsenõustamist ning on seisukohal, et üksnes atraktiivsete kutseharidus- ja -

koolitusprogrammidega, mille järele on suur nõudlus ja mis on töötatud välja 

sotsiaalpartnerite algatusel ja nendega koostöös, saab ergutada rohkemaid õpilasi selle 

valiku kasuks otsustama; 

45. rõhutab seetõttu, et tuleb parandada kutsenõustamise kvaliteeti koolides ja et 

eriotstarbelise haridusnõustamise ja toe pakkumine kõigil haridus- ja koolitustasanditel 

võib juurdepääsu tööturule märkimisväärselt lihtsustada; 

46. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama kutsehariduse ja -õppega seotud 

konkreetseid töövõimalusi ning kutsehariduse ja -õppe asjakohasust tööturul; 

47. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles muutma kutsehariduse ja -õppe nähtavamaks, 

edendades selliseid platvorme nagu EURES, tagama, et see on kõigile kättesaadav, 

sooliselt tasakaalustatud ja mittediskrimineeriv, kindlustama piisava rahastamise ning 

parandama selle kvaliteeti ja atraktiivsust ning edendama duaalõpet, töölõppimist ja 

tegelikel oludel põhinevat õppimist kõigis selle vormides hariduse kõigil tasanditel ja 

vormides, sealhulgas kõrghariduses, et tagada hariduse ja tööturu vahel tugevam seos 

ning pakkuda liikuvusvõimalusi hariduse eri liikide vahel; rõhutab sellega seoses, et 

õppeasutused peavad olema varustatud ajakohase tehnilise varustuse ja asjakohase 

digitaalse taristuga; nõuab noortele suunatud õpipoisiõpet ja ettevõtlust käsitleva 

poliitika arendamist ja tõhustamist, et muuta noorte sisenemine tööturule sujuvamaks; 

48. on seisukohal, et kvaliteetsete praktikakohtade tagamiseks on oluline, et sõlmitakse 

õpipoisiõppe- või praktikaleping, milles on kindlaks määratud kõigi osaliste roll ja 

vastutus, täpsustades õpipoisiõppe pikkust, õppe-eesmärke ja ülesandeid, mis vastavad 

selgesti kindlaksmääratud oskustele, mida tuleb arendada, tööalasele seisundile, 

piisavale hüvitamisele/tasustamisele, sealhulgas ületunnitöö eest, kohaldataval riiklikul 

õigusel põhinevatele sotsiaalkaitse- ja -kindlustussüsteemidele, kohaldatavatele 

                                                 
10 „Education and Training Monitor 2017“ (Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade 2017). 
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kollektiivlepingutele või mõlemale; 

49. rõhutab vajadust pakkuda nõuetekohast õppe- ja koolitussisu ning tagada praktika ja 

õpipoisiõppe puhul inimväärsed töötingimused, et tõsta esile nende üliolulist rolli 

üleminekul haridussüsteemist tööellu; rõhutab, et praktika ja õpipoisiõpe ei tohiks 

kunagi asendada töökohti ning praktikante ei tohi pidada odavaks või isegi tasuta 

tööjõuks; 

50. tuletab meelde, et tänapäeval eeldab tipptasemel haridus ja koolitus tõelist kooli ja töö 

integratsiooni ning rõhutab, et selline integratsioon parandab laste omandatavat arvutus- 

ja kirjaoskust ning ametialaseid oskusi, mida nad vajavad; peab sellega seoses 

tervitatavaks duaalseid haridussüsteeme ja tegelikel oludel põhinevat haridust – 

innovaatilist lähenemisviisi, mille kohaselt juhivad koolid tegelikke tooteid või 

teenuseid pakkuvaid ettevõtteid ja osalevad tööturul; 

51. on seisukohal, et teave hariduse omandanute edasise karjääri kohta ning täpsete ja 

asjakohaste andmete kogumine (mitte ainult riiklikul, vaid ka ELi tasandil) on oluline 

hariduse kvaliteedi tagamiseks ning sisupõhise ja tööturu vajadustele vastava kvaliteetse 

hariduse arendamiseks ja haridussüsteemide reformimiseks, et muuta need 

paindlikumaks ja kaasavamaks; 

52. kinnitab, et karjääri jälgimise süsteemi, kus seiratakse hariduse omandanute tööhõive 

määra ja muid karjäärinäitajaid, tuleks kasutada ka koolide õppekavade ja 

õppekorralduse hindamisel, mitte ainult selleks, et suurendada hariduse omandanute 

võimalusi tööturul, vaid ka selleks, et parandada nende positsiooni majanduse 

arendamisel ja uute töökohtade loomisel ning suurendada nende sellealast mõju; 

53. nõuab, et kogutaks sooliselt segregeeritud andmeid kolmanda taseme hariduse ning 

kutsehariduse ja -õppe omandanute tulemuste kohta, et parandada nende andmete 

võimalikku kasutamist hariduse omandanute tööhõive puhul ja hinnata hariduse 

kvaliteeti soopõhisest vaatenurgast; 

54. toonitab, et suuremad investeeringud haridus- ja koolitussüsteemidesse, samuti nende 

ajakohastamine ja kohandamine, on sotsiaalse ja majandusliku progressi peamine 

tingimus; rõhutab seetõttu, kui tähtis on tagada, et investeeringud sotsiaalvaldkonda, 

eriti kõikide inimeste haridusse ja koolitusse, oleksid mitmeaastase finantsraamistiku 

(2020–2026) uuel programmitöö perioodil esikohal; 

55. palub komisjonil suurendada Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa poolaasta kaudu 

jõupingutusi, et toetada liikmesriikides terviklikku avalikku poliitikat, mis keskendub 

sujuvama ülemineku tagamisele haridussüsteemist ja (pikaajalisest) töötusest tööle, ning 

nõuab eelkõige pikaajaliste töötute tööturule integreerimist käsitlevas nõukogu 

soovituses esitatud meetmete täielikku rakendamist riigi tasandil; 

56. kordab, kui oluline on teostada järelevalvet ELi noorte tööhõive programmide 

tulemuslikkuse ja mõju hindamise üle; märgib, et investeeringud peavad olema 

tulemuslikud ja jätkusuutlikud. 
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