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Teema: Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja 
vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil on mitu küsimust kutseharidust ja -õpet käsitleva nõukogu soovituse 
kohta.

1. COVID-19 kriis on veelgi suurendanud vajadust parandada digitaalseid koolituslahendusi ning 
tagada õppijatele, õpetajatele ja koolitajatele võrdne juurdepääs digitaaloskustele, -vahenditele ja 
-tehnoloogiale. Kuidas kavatseb komisjon toetada liikmesriike kutsehariduse ja -õppe digitaalsel 
ajakohastamisel ja distantsõppe edendamisel, millega tagatakse kõigile juurdepääs vajalikele 
oskustele ja nende omandamisele? Kuidas saaks seda koos liikmesriikidega koordineerida ja 
jälgida?

2. Ettepanek sisaldab mitut kvalitatiivset eesmärki, mis tuleb 2025. aastaks saavutada. Kuidas 
kavatseb komisjon toetada liikmesriike nende eesmärkide saavutamisel, sealhulgas õpipoisiõppe 
kvaliteediraamistiku ja Erasmuse programmi abil? Kuidas kavatseb komisjon jälgida edusamme 
eesmärkide saavutamisel ja edastada seda teavet nii parlamendile kui ka nõukogule? Kuidas 
kavatseb komisjon parandada kutsehariduse ja -õppe omandanute edasise tegevuse jälgimist?

3. Kutsehariduse ja -õppe ning üldharidussüsteemi vahel puudub sidusus ja kooskõla. 
Kutseharidust ja -õpet peetakse tihti vähem eelistatud võimaluseks, vaatamata pidevale 
nõudlusele oskustöötajate järele. Mida teeb komisjon selleks, et suurendada huvi kutsehariduse 
ja -õppe vastu ning tagada kahe haridusvaldkonna kooskõla ja sünergia? Mida kavatseb 
komisjon ELi tasandil ette võtta, et parandada kutsehariduse ja -õppe alast teabevahetust? 
Kuidas saab komisjon aidata liikmesriikidel meetmeid ELi tasandil paremini koordineerida?

4. Kuidas kavatseb komisjon toetada liikmesriike, et tagada kutsehariduse ja -õppe kõrge kvaliteet 
ja kaasavus ning pakkuda võrdseid võimalusi kõigile, eriti haavatavatele rühmadele ka 
maapiirkondades ja äärealadel? Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et muuta 
kvaliteetne ja kaasav kutseharidus ja -õpe kõigi õppijate õiguseks, nagu on sätestatud Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas?

5. Kuidas kavatseb komisjon tagada kvaliteetse, mitmekesise ja kohandatud õpipoisiõppe? Kas 
komisjonil on kavas läbi vaadata kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa raamistik?

6. Kuna soovitus on olemuselt vabatahtlik, siis kuidas kavatseb komisjon ergutada liikmesriike 
reformima oma kutsehariduse ja -õppe süsteemi ning jälgida selle saavutamist?
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