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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 4

(4) 2003. aasta märtsis ja detsembris 
toimunud Euroopa Ülemkogude istungitel 
rõhutati seoses ühenduse tööhõiveolukorra 
parandamisega vajadust arendada elukestvat 
õpet, keskendudes eelkõige aktiivsetele ja 
ennetavatele meetmetele töötute ja 
mitteaktiivsete inimeste toetuseks. Lähtuti 
tööhõivega tegeleva töörühma aruandest, 
milles rõhutati vajadust suurendada inimeste 
võimet kohaneda muutustega, inimeste 
tööturule toomise olulisust ning elukestva 
õppe tähtsust.

(4) 2003. aasta märtsis ja detsembris 
toimunud Euroopa Ülemkogu istungitel 
rõhutati seoses ühenduse tööhõiveolukorra 
parandamisega ning viidates Lissaboni 
eesmärkidele, s.t sellele, et saavutada 2010. 
aastaks üldiseks tööhõiveprotsendiks 70, 
vajadust arendada elukestvat õpet, 
keskendudes eelkõige aktiivsetele ja 
ennetavatele meetmetele töötute ja 
mitteaktiivsete inimeste toetuseks. Lähtuti 
tööhõivega tegeleva töörühma aruandest, 
milles rõhutati vajadust suurendada inimeste 
võimet kohaneda muutustega, inimeste 
tööturule toomise olulisust ning elukestva 
õppe tähtsust.

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jamila Madeira

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 8

(8) Pädevuste ja kvalifikatsioonide elukestva 
arendamise meetmetega, mis Euroopa 
sotsiaalpartnerid 2002. aasta märtsis vastu 
võtsid, rõhutatakse ettevõtete vajadust oma 
struktuuri üha kiiremini muuta, et 
konkurentsis püsida. Rühmatöö, lamedamad 
hierarhiad, vastutuse jagamine ja vajadus 
tulla toime mitme tööülesandega korraga 
aitavad kaasa õppivate organisatsioonide 
kasvule. Selles kontekstis on uute 
konkurentsivõime strateegiate aluseks 
organisatsioonide suutlikkus vajalikud 
pädevused kindlaks teha, neid rakendada ja 
tunnustada ning innustada kõiki töötajaid 
neid pädevusi omandama.

(8) Pädevuste ja kvalifikatsioonide elukestva 
arendamise meetmetega, mis Euroopa 
sotsiaalpartnerid 2002. aasta märtsis vastu 
võtsid, rõhutatakse ettevõtete vajadust oma 
struktuuri üha kiiremini muuta, et 
konkurentsis püsida. Rühmatöö, lamedamad 
hierarhiad, vastutuse jagamine ja vajadus 
tulla toime mitme tööülesandega korraga 
ning tööaja paindlikumaks muutmine 
aitavad kaasa õppivate organisatsioonide 
kasvule. Selles kontekstis on uute 
konkurentsivõime strateegiate aluseks 
organisatsioonide suutlikkus vajalikud 
pädevused kindlaks teha, neid rakendada ja 
tunnustada ning innustada kõiki töötajaid 
neid pädevusi omandama.

Or. pt

Selgitus

Tööaja paindlikumaks muutmine on tootlikkuse oluliseks teguriks, kuivõrd ta annab töötajale 
vastutuse jagamise tähenduses võimaluse kasutada oma aega iseseisvamalt ja tõhusamalt. 
Töökohustuste ja isiklike soovide, nagu näiteks väljaõppepakkumiste kasutamine või 
loominguliste tegevuste ühendamise võime võib juba iseenesest kaasa aidata motivatsiooni 
suurendamisele, millel on positiivne mõju konkurentsivõimele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 9

(9) Kutseharidust ja -õpet käsitlevast 
Maastrichti uuringust ilmneb, et Euroopa 
tööjõu haridustase ei vasta kaugeltki uute 
töökohtade jaoks vajalikule ettevalmistusele. 
Üle kolmandiku Euroopa tööjõust (80 
miljonit inimest) on madala 
kvalifikatsiooniga, ehkki prognoosid 
näitavad, et 2010. aastaks nõuavad peaaegu 

(9) Kutseharidust ja -õpet käsitlevast 
Maastrichti uuringust ilmneb, et Euroopa 
tööjõu haridustase ei vasta kaugeltki uute 
töökohtade jaoks vajalikule ettevalmistusele. 
Üle kolmandiku Euroopa tööjõust (80 
miljonit inimest) on madala 
kvalifikatsiooniga, ehkki prognoosid 
näitavad, et 2010. aastaks nõuavad peaaegu 
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50% uutest töökohtadest kolmanda taseme 
haridust, veidi alla 40% keskkooliharidust
ning ainult umbes 15% sobivad 
põhiharidusega inimestele.

50% uutest töökohtadest kolmanda taseme 
haridust, veidi alla 40% keskharidust ning 
ainult umbes 15% sobivad põhiharidusega 
inimestele. Täiendõpe ja 
võtmekvalifikatsioonide vahendamine üksi 
ei saa takistada asjaolu, et sellel taustal on 
ka 2010. aastal miljonid inimesed tööturu 
jaoks kestvalt välistatud, ning seetõttu tuleb 
teha suuri jõupingutusi nimetatud 
elanikkonnagrupile töökohtade loomiseks.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Castex

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 11 a (uus)

(11 a) Arvukad uuringud tõendavad, et 
elukestev õpe tuleb kõige rohkem kasuks 
nendele inimestele, kes on omandanud 
korraliku haridustaseme juba alushariduse 
omandamise käigus, ja et lühendatud 
alushariduse omandamist on elukestva 
õppega väga raske kompenseerida.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Matsouka

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 13

(13) Käesoleva soovituse eesmärgiks on 
aidata tõsta hariduse kvaliteeti, toetades ja 
täiendades liikmesriikide tegevust, mis 
tagab, et alushariduse ja -õppe süsteemid 
pakuvad kõigile noortele võimaluse 
omandada põhipädevused tasemel, mis 
võimaldaks neil edasi õppida ja valmistaks 
neid ette täiskasvanuikka jõudmiseks, ning 
et täiskasvanutel oleks võimalik 
põhipädevusi ühtse ja laialdase elukestva 
õppe süsteemi kaudu arendada ja 

(13) Käesoleva soovituse eesmärgiks on 
aidata tõsta hariduse kvaliteeti, toetades ja 
täiendades liikmesriikide tegevust, mis 
tagab, et alushariduse ja -õppe süsteemid 
pakuvad kõigile noortele võimaluse 
omandada põhiteadmised ja põhipädevused 
tasemel, mis võimaldaks neil edasi õppida ja 
valmistaks neid ette täiskasvanuikka 
jõudmiseks, ning et täiskasvanutel oleks 
võimalik põhipädevusi ühtse ja laialdase 
elukestva õppe süsteemi kaudu arendada ja 
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ajakohastada. Selles antakse poliitikutele, 
haridus- ja kutseõppespetsialistidele, 
tööandjatele ning töötajatele endile 
põhipädevusi käsitlevad ühtsed 
üleeuroopalised suunised, mis lihtsustaksid 
riiklikke reforme ning teabevahetust 
liikmesriikide ja komisjoni vahel 
tööprogrammi „Haridus ja koolitus 2010“ 
raames, mille eesmärgiks on saavutada 
kokku lepitud üleeuroopalised sihid. Lisaks 
toetatakse käesoleva soovitusega ka teisi 
seotud poliitikavaldkondi, nagu näiteks 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning muud 
noori mõjutavad poliitikavaldkonnad.

ajakohastada. Selles antakse poliitikutele, 
haridus- ja kutseõppespetsialistidele, 
tööandjatele ning töötajatele endile 
põhipädevusi käsitlevad ühtsed 
üleeuroopalised suunised, mis lihtsustaksid 
riiklikke reforme ning teabevahetust 
liikmesriikide ja komisjoni vahel 
tööprogrammi „Haridus ja koolitus 2010“ 
raames, mille eesmärgiks on saavutada 
kokkulepitud üleeuroopalised sihid. Lisaks 
toetatakse käesoleva soovitusega ka teisi 
seotud poliitikavaldkondi, nagu näiteks 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning muud 
noori mõjutavad poliitikavaldkonnad. 

Or. el

Selgitus

Õppe ajakohastamine peab puudutama nii ametialast kvalifikatsiooni kui ka töötavate 
kodanike teadmiste ja hariduse laiendamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 13

(13) Käesoleva soovituse eesmärgiks on 
aidata tõsta hariduse kvaliteeti, toetades ja 
täiendades liikmesriikide tegevust, mis 
tagab, et alushariduse ja -õppe süsteemid 
pakuvad kõigile noortele võimaluse 
omandada põhipädevused tasemel, mis 
võimaldaks neil edasi õppida ja valmistaks 
neid ette täiskasvanuikka jõudmiseks, ning 
et täiskasvanutel oleks võimalik 
põhipädevusi ühtse ja laialdase elukestva 
õppe süsteemi kaudu arendada ja 
ajakohastada. Selles antakse poliitikutele, 
haridus- ja kutseõppespetsialistidele, 
tööandjatele ning töötajatele endile 
põhipädevusi käsitlevad ühtsed 
üleeuroopalised suunised, mis lihtsustaksid 
riiklikke reforme ning teabevahetust 
liikmesriikide ja komisjoni vahel 
tööprogrammi „Haridus ja koolitus 2010“ 

(13) Käesoleva soovituse eesmärgiks on 
aidata tõsta hariduse kvaliteeti, toetades ja 
täiendades liikmesriikide tegevust, mis 
tagab, et alushariduse ja -õppe süsteemid 
pakuvad kõigile noortele võimaluse 
omandada põhipädevused tasemel, mis 
võimaldaks neil edasi õppida ja valmistaks 
neid ette täiskasvanuikka jõudmiseks, ning 
et täiskasvanutel oleks võimalik 
põhipädevusi ühtse ja laialdase elukestva 
õppe süsteemi kaudu arendada ja 
ajakohastada. Selles antakse poliitikutele, 
haridus- ja kutseõppespetsialistidele, 
sotsiaalpartneritele ning töötajatele endile 
põhipädevusi käsitlevad ühtsed 
üleeuroopalised suunised, mis lihtsustaksid 
riiklikke reforme ning teabevahetust 
liikmesriikide ja komisjoni vahel 
tööprogrammi „Haridus ja koolitus 2010“ 
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raames, mille eesmärgiks on saavutada 
kokku lepitud üleeuroopalised sihid. Lisaks 
toetatakse käesoleva soovitusega ka teisi 
seotud poliitikavaldkondi, nagu näiteks 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning muud 
noori mõjutavad poliitikavaldkonnad.

raames, mille eesmärgiks on saavutada 
kokkulepitud üleeuroopalised sihid. Lisaks 
toetatakse käesoleva soovitusega ka teisi 
seotud poliitikavaldkondi, nagu näiteks 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning muud 
noori mõjutavad poliitikavaldkonnad.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sepp Kusstatscher

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 13

(13) Käesoleva soovituse eesmärgiks on 
aidata tõsta hariduse kvaliteeti, toetades ja 
täiendades liikmesriikide tegevust, mis 
tagab, et alushariduse ja -õppe süsteemid 
pakuvad kõigile noortele võimaluse 
omandada põhipädevused tasemel, mis 
võimaldaks neil edasi õppida ja valmistaks 
neid ette täiskasvanuikka jõudmiseks, ning 
et täiskasvanutel oleks võimalik 
põhipädevusi ühtse ja laialdase elukestva 
õppe süsteemi kaudu arendada ja 
ajakohastada. Selles antakse poliitikutele, 
haridus- ja kutseõppespetsialistidele, 
tööandjatele ning töötajatele endile 
põhipädevusi käsitlevad ühtsed 
üleeuroopalised suunised, mis lihtsustaksid 
riiklikke reforme ning teabevahetust 
liikmesriikide ja komisjoni vahel 
tööprogrammi „Haridus ja koolitus 2010“ 
raames, mille eesmärgiks on saavutada 
kokku lepitud üleeuroopalised sihid. Lisaks 
toetatakse käesoleva soovitusega ka teisi 
seotud poliitikavaldkondi, nagu näiteks 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning muud 
noori mõjutavad poliitikavaldkonnad.

(13) Käesoleva soovituse eesmärgiks on 
aidata tõsta hariduse kvaliteeti, toetades ja 
täiendades liikmesriikide tegevust, mis 
tagab, et alushariduse ja -õppe süsteemid 
pakuvad kõigile noortele võimaluse 
omandada põhipädevused tasemel, mis 
võimaldaks neil edasi õppida ja valmistaks 
neid ette täiskasvanuikka jõudmiseks, ning 
et täiskasvanutel oleks võimalik 
põhipädevusi ühtse ja laialdase elukestva 
õppe süsteemi kaudu arendada ja 
ajakohastada. Selles antakse poliitikutele, 
haridus- ja kutseõppespetsialistidele, 
tööandjatele ning töötajatele endile 
põhipädevusi käsitlevad ühtsed 
üleeuroopalised suunised, mis lihtsustaksid 
riiklikke reforme ning teabevahetust 
liikmesriikide ja komisjoni vahel 
tööprogrammi „Haridus ja koolitus 2010“ 
raames, mille eesmärgiks on saavutada 
kokkulepitud üleeuroopalised sihid. Lisaks 
toetatakse käesoleva soovitusega ka 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat, samuti neid 
poliitikavaldkondi, mis on nii otseselt kui 
ka kaudselt seotud üldise ja kutsehariduse 
ja -õppega.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Sepp Kusstatscher

Muudatusettepanek 21
Soovitus 1

1. tagada, et alusharidus ja -õpe pakuks 
kõigile noortele võimalusi põhipädevuste 
omandamiseks tasemel, mis valmistab neid 
ette täiskasvanuikka jõudmiseks ning oleks 
aluseks õpingute jätkamisele ja tööelule;

1. tagada, et üldharidus- ning kutseharidus-
ja -õppesüsteemid pakuks kõigile noortele 
võimalusi põhipädevuste omandamiseks 
tasemel, mis valmistab neid ette 
täiskasvanuikka jõudmiseks ning oleks 
aluseks õpingute jätkamisele ja tööelule;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Castex

Muudatusettepanek 22
Soovitus 1

1. tagada, et alusharidus ja -õpe pakuks 
kõigile noortele võimalusi põhipädevuste 
omandamiseks tasemel, mis valmistab neid 
ette täiskasvanuikka jõudmiseks ning oleks 
aluseks õpingute jätkamisele ja tööelule;

1. tagada, et haridus- ja 
kutseharidussüsteemid pakuks kõigile 
noortele alusbaasi korralikest 
üldteadmistest kõigis õppeainetes ja 
võimalusi põhipädevuste omandamiseks 
tasemel, mis valmistab neid ette 
täiskasvanuikka jõudmiseks ning oleks 
aluseks õpingute jätkamisele ja tööelule;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Castex

Muudatusettepanek 23
Soovitus 1 a (uus)

1 a. tagada, et noortele pakutaks 
mitmekesiseid ja samaväärseid üldise ja 
kutsehariduse omandamise võimalusi, mis 
oleksid kohandatud iga indiviidi vaimsetele 
võimetele; 

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Sepp Kusstatscher

Muudatusettepanek 24
Soovitus 2

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende noorte
inimeste vajaduste eest, kes isiklike, 
sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike 
olude tõttu on ebasoodsas olukorras ja 
vajavad seega oma hariduspotentsiaali 
realiseerimiseks erilist toetust;

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende inimeste 
vajaduste eest, kes isiklike, sotsiaalsete, 
kultuuriliste või majanduslike olude tõttu on 
ebasoodsas olukorras ja vajavad seega oma 
hariduspotentsiaali realiseerimiseks erilist 
toetust; eelkõige tuleb arvestada noorte 
inimestega, kel puuduvad põhioskused ja 
põhipädevused edasise väljaõppe saamiseks 
ning seega ka väljavaade täielikuks 
integreerumiseks;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 25
Soovitus 2

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende noorte 
inimeste vajaduste eest, kes isiklike, 
sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike 
olude tõttu on ebasoodsas olukorras ja 
vajavad seega oma hariduspotentsiaali 
realiseerimiseks erilist toetust;

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende inimeste 
vajaduste eest, kes isiklike, sotsiaalsete, 
kultuuriliste või majanduslike olude tõttu on 
ebasoodsas olukorras ja vajavad seega oma 
hariduspotentsiaali realiseerimiseks erilist 
toetust; see kehtib eelkõige noorte 
sisserännanute puhul, kel puuduvad 
põhioskused ja põhipädevused, mis on 
vajalikud edukaks osalemiseks mõnes õppe-
ja väljaõppemeetmes ning kelle 
frustratsioon avaldub aeg-ajalt vägivallas;

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja muudatusettepanek nõuab teatavat pehmendamist mõiste „aeg-ajalt” 
lisamise teel, sest frustratsioon ei avaldu mitte alati vägivallas.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 26
Soovitus 2

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende noorte 
inimeste vajaduste eest, kes isiklike, 
sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike 
olude tõttu on ebasoodsas olukorras ja 
vajavad seega oma hariduspotentsiaali 
realiseerimiseks erilist toetust;

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende inimeste 
vajaduste eest, kes isiklike, sotsiaalsete, 
kultuuriliste või majanduslike olude tõttu on 
ebasoodsas olukorras ja vajavad seega oma 
hariduspotentsiaali realiseerimiseks erilist 
toetust;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Proinsias De Rossa

Muudatusettepanek 27
Soovitus 2

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende noorte 
inimeste vajaduste eest, kes isiklike, 
sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike 
olude tõttu on ebasoodsas olukorras ja 
vajavad seega oma hariduspotentsiaali 
realiseerimiseks erilist toetust;

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende noorte 
inimeste vajaduste eest, kes isiklike, 
sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike 
olude või diskrimineerimise tõttu on 
ebasoodsas olukorras ja vajavad seega oma 
hariduspotentsiaali realiseerimiseks erilist 
toetust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Mann

Muudatusettepanek 28
Soovitus 2

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende noorte 
inimeste vajaduste eest, kes isiklike, 
sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike 
olude tõttu on ebasoodsas olukorras ja 
vajavad seega oma hariduspotentsiaali 
realiseerimiseks erilist toetust;

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende inimeste 
vajaduste eest, kes isiklike, sotsiaalsete, 
kultuuriliste või majanduslike olude tõttu on 
ebasoodsas olukorras ja vajavad seega oma 
hariduspotentsiaali realiseerimiseks erilist 
toetust; see kehtib eelkõige nende noorte 
sisserännanute puhul, kel puuduvad 
põhioskused ja põhipädevused edukaks 
osalemiseks mõnes õppe- ja 
väljaõppemeetmes;
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Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Matsouka

Muudatusettepanek 29
Soovitus 2

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende noorte
inimeste vajaduste eest, kes isiklike, 
sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike 
olude tõttu on ebasoodsas olukorras ja 
vajavad seega oma hariduspotentsiaali 
realiseerimiseks erilist toetust;

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende kodanike 
vajaduste eest, kes isiklike, sotsiaalsete, 
kultuuriliste või majanduslike olude tõttu on 
ebasoodsas olukorras ja vajavad seega erilisi
väljaõppemeetmeid; see kehtib eelkõige 
töötajate puhul, kelle jaoks ajakohastatud 
teadmiste ja vastava kutsekvalifikatsiooni 
puudumine saab takistuseks töökoha 
otsimisel või töökoha saamisel või isegi 
oma elutingimuste või oma perekonna 
elutingimuste parandamisel;

Or. el

Selgitus

Siin on oluline see, et töötajate puhul viidatakse eraldi puudulikele teadmistele ja oskustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philip Bushill-Matthews

Muudatusettepanek 30
Soovitus 2

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende noorte 
inimeste vajaduste eest, kes isiklike, 
sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike 
olude tõttu on ebasoodsas olukorras ja 
vajavad seega oma hariduspotentsiaali 
realiseerimiseks erilist toetust;

2. tagada, et hoolitsetaks ka nende inimeste 
vajaduste eest, kes isiklike, sotsiaalsete, 
kultuuriliste või majanduslike olude tõttu on 
ebasoodsas olukorras ja vajavad seega oma 
hariduspotentsiaali realiseerimiseks erilist 
toetust; see kehtib eelkõige nende noorte 
sisserännanute puhul, kel puuduvad 
põhioskused ja põhipädevused edukaks 
osalemiseks väljaõppes ning kes võiksid 
oma frustratsiooni avaldada vägivalla 
kaudu;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Castex

Muudatusettepanek 31
Soovitus 2 a (uus)

2 a. tagada, et need noored inimesed ei 
lahkuks haridus- ja 
kutseharidussüsteemidest enneaegselt, 
omandamata alljärgnevalt nimetatud 
põhipädevusi, ja et nende sisenemine 
tööturule ei ebaõnnestuks;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 32
Soovitus 2 a (uus)

2 a. luua laste eest hoolitsemise süsteemid, 
millega tagatakse, et kui eelkõige naised 
otsustavad lapse kasuks, siis ei tähenda see 
vältimatult seda, et nad lahkuvad 
võidujooksust teadmiste ja kvalifikatsiooni 
suurendamise nimel ja loobuvad oma 
tööalasest tulevikust;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Matsouka

Muudatusettepanek 33
Soovitus 3

3. tagada, et täiskasvanud saaksid 
põhipädevusi kogu elu arendada ja täiendada 
ning et erilist tähelepanu pööratakse 
prioriteetseks seatud sihtrühmadele riiklikus, 
piirkondlikus ja/või kohalikus kontekstis;

3. tagada, et täiskasvanud saaksid 
põhiteadmisi ja põhipädevusi kogu elu 
arendada ja täiendada ning et erilist 
tähelepanu pööratakse prioriteetseks seatud 
sihtrühmadele riiklikus, piirkondlikus ja/või 
kohalikus kontekstis;

Or. el
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Selgitus

Õppe ajakohastamine peab puudutama nii ametialast kvalifikatsiooni kui ka töötavate 
kodanike teadmiste ja hariduse laiendamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Castex

Muudatusettepanek 34
Soovitus 3 a (uus)

3 a. tagada, et elukestva õppe kestel 
omandatud oskusi kinnitaks tunnustatud ja 
kõrgendatud kvalifikatsioon, mis avab 
võimaluse kutsealaseks tõusuks;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 35
Soovitus 3 a (uus)

3 a. arvestada oma püüdlustes 
programmide eest, millega vahendatakse 
võtmekvalifikatsioone madala 
kvalifikatsiooniga töötajatele, asjaoluga, et 
nende poolt tehtava töö liik on nii kurnav, 
et teadmiste vastuvõtmine pärast tööd ei ole 
praktiliselt võimalik;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 36
Soovitus 3 b (uus)

3 b. töötada välja kontseptsioonid selliste 
inimeste tööhõiveks ja integreerimiseks, 
kelleni ei jõuta ambitsioonikate kavadega, 
mis on koostatud võtmekvalifikatsioonide 
vahendamiseks eesmärgiga elada 
teadmistepõhisele ühiskonnale suundumise 
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siirdeetapis, ning kes ei suuda või ei suuda 
enam sammu pidada elukestva õppe 
kontseptsiooniga;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 37
Soovitus 4

4. tagada jätku- ja täiskasvanuhariduse
arendamiseks vajaliku infrastruktuuri 
olemasolu (õpetajad ja koolitajad, meetmed 
juurdepääsu tagamiseks ning toetus 
õppijatele), mis arvestaks täiskasvanute 
erinevaid vajadusi;

4. tagada täiskasvanute täiendõppe
arendamiseks vajaliku infrastruktuuri 
olemasolu (õpetajad ja koolitajad, meetmed 
koolide toetamise parandamiseks nende 
halduse ja nendele antava hinnangu 
parandamise teel, meetmed juurdepääsu 
tagamiseks ning toetus õppijatele), mis 
arvestaks täiskasvanute erinevaid vajadusi ja 
võimeid;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Mann

Muudatusettepanek 38
Soovitus 4 a (uus)

4 a. tagada, et kõigi meetmete ja loodavate 
võimaluste puhul hariduse ja väljaõppe 
valdkonnas arvestataks eelkõige naiste ja 
vanemate inimeste, samuti vähem soodsas 
olukorras olevate elanikkonnarühmade, 
nagu näiteks puuetega inimeste, 
pikaajaliste töötute, koolihariduse 
poolelijätnute ja väheste põhioskustega 
inimeste vajadustega;

Or. de



AM\609296ET.doc 13/28 PE 371.929v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Castex

Muudatusettepanek 39
Soovitus 4 a (uus)

4 a. tagada, et avalikus sektoris, erasektoris 
ja ettevõtte tasandil läbiviidavate 
väljaõppemeetmete kõrval toetataks 
kodanikke nende oskuste omandamisel, 
säilitamisel ja väljaarendamisel selleks 
kohaste meetmetega;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Proinsias De Rossa

Muudatusettepanek 40
Soovitus 4 a (uus)

4 a. tagada, et kõigi hariduse ja väljaõppe 
valdkonnas loodavate asutuste ja 
võimaluste raames arvestataks eriti vähem 
soodsas olukorras olevate inimeste, nagu 
näiteks puuetega inimeste, etniliste 
vähemuste ja pikaajaliste töötute 
vajadustega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 41
Soovitus 4 a (uus)

4 a. töötada välja pädevuste ja algatuste 
Euroopa raamistik, mille eesmärgiks on 
läbipaistvuse suurendamine ja formaalse 
ning informaalse hariduse ja oskuste 
tunnustamine;

Or. el
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Sepp Kusstatscher

Muudatusettepanek 42
Soovitus 5

5. tagada täiskasvanuhariduse ja 
täiskasvanute koolituse ühtsus, sidudes need 
tihedalt tööhõive- ja sotsiaalpoliitikaga ning 
teiste noori mõjutavate 
poliitikavaldkondadega ning tehes koostööd 
sotsiaalpartnerite ning teiste huvigruppidega;

5. tagada üldise ja kutsehariduse ning 
täiendõppemeetmete ühtsus, sidudes need 
tihedalt tööhõive- ja sotsiaalpoliitikaga ning 
teiste noori mõjutavate 
poliitikavaldkondadega ning tehes koostööd 
sotsiaalpartnerite ning teiste huvigruppidega;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Proinsias De Rossa

Muudatusettepanek 43
Soovitus 5

5. tagada täiskasvanuhariduse ja 
täiskasvanute koolituse ühtsus, sidudes need 
tihedalt tööhõive- ja sotsiaalpoliitikaga ning 
teiste noori mõjutavate 
poliitikavaldkondadega ning tehes koostööd 
sotsiaalpartnerite ning teiste huvigruppidega;

5. tagada täiskasvanuhariduse ja üksikisiku 
väljaõppemeetmete ühtsus, sidudes need 
tihedalt tööhõive- ja sotsiaalpoliitikaga ning 
teiste noori mõjutavate 
poliitikavaldkondadega ning tehes koostööd 
sotsiaalpartnerite ning teiste huvigruppidega, 
ning tagada, et haridus- ja 
kutseõppespetsialistid saavad asjakohase 
väljaõppe võrdõiguslikkuse ja 
mitmekesisuse küsimustes;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 44
Soovitus 5 a (uus)

5 a. julgustada eeskujuliku käitumisega 
sotsiaalpartnereid avaliku teenistusega 
peetavatel palgaläbirääkimistel mõistma 
võtmekvalifikatsioonide ja kvalifikatsiooni 
edasist väljaarendamist osana tasustatavast 
tööelust ja integreerima selle tööaja sisse; 
lisaks soovitab liikmesriikidel toetada 
õppepuhkuse seadusandlike 
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regulatsioonidega juurdepääsu 
täiendõppele, kui sotsiaalpartnerid ei ole 
seda juba reguleerinud;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Mann

Muudatusettepanek 45
Soovitus 6 a (uus)

6 a. juurutada regulaarset hindamist 
edusammude puhul, mida 
haridusspetsialistid saavutavad 
liikmesriikides põhipädevuste 
vahendamisel;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 46
Soovitus 6 a (uus)

6 a. kaasata tööhõive- ja sotsiaalpoliitikasse 
see, et isegi võtmekvalifikatsioonide eduka 
vahendamise puhul teadmiste jaotamisaja 
üha kiirema lühenemise kaudu 
tingimustes, kus kvalifikatsioonile 
esitatavad nõudmised kasvavad, võivad 
tekkida tähtajalised ja seega rasked 
tööhõivealased suhted ning teravneda 
väljasuruv konkurents tööelu alustajate 
jaoks nende kahjuks, kelle kooliharidustase 
on allpool keskharidust, samuti vanemate 
töötajate kahjuks, kelle õppimiskiirus on 
aeglustunud;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 47
Soovitus 6 b (uus)

6 b. vastata aktiivselt vaba tööturu 
nõudlusest allapoole jääva 
kvalifikatsioonitasemega elanikkonnaosa 
oodatavale struktuurist tingitud ja pidevale
välistamisele, näiteks avaliku 
tööhõivesektori süstemaatilise 
ülesehitamise teel, millel oleks erasektoriga 
võrreldes tänu väiksemale tootlikkuse 
kasvu ja kasumimäära kasvu sunnile 
suurem vastuvõtuvõime konkurentsis 
halvemas seisukorras olevate inimestega;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Castex

Muudatusettepanek 48
Soovitus 6 a (uus)

6 a. kaasata „Põhipädevused elukestvas 
õppes – üleeuroopalised suunised“ kui 
töötajate pädevuskokkuvõtte dokument 
kutsealase kogemuse hindamiseks; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Castex

Muudatusettepanek 49
Soovitus 6 b (uus)

6 b. kasutada „Põhipädevused elukestvas 
õppes – üleeuroopalised suunised“ 
elukestvas õppes saavutatud edusammude 
hindamiseks, tulemuste ja edusammude 
võrdlemiseks piirkondade ja liikmesriikide 
vahel ja selles valdkonnas olevate end 
õigustanud menetluste üle kogemuste 
vahetamiseks;
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Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 50
Soovitus 6 a (uus)

6 a. viia sisse piirkondlikud 
hindamismenetlused, mis annavad teavet 
põhiteadmiste, info- ja sidetehnoloogia 
alaste teadmiste omandamise praktika, 
samuti programmide kohta, mida viivad 
läbi pädevad piirkondlikud asutused ja 
ettevõtted;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 51
Soovitus 6 a (uus)

6 a. viia sisse piirkondlik või riiklik liigitus 
(„ranking”), mis annaks teavet ühe 
piirkonna või ühe liikmesriigi 
haridusasutuste poolt põhipädevuste 
vahendamisel saavutatud edusammude 
kohta;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ole Christensen

Muudatusettepanek 52
Soovitus 6 a (uus)

6 a. tagada, et suunistega seotud töid 
hinnatakse jooksvalt ning et iga kahe aasta 
järel kogutakse riiklikul, piirkondlikul ja 
omavalitsuse tasandil teavet selle kohta, 
milliseid edusamme on tehtud suuniste ja 
nendega seotud eesmärkide 
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ellurakendamisel;

Or. da

Selgitus

Mitte komisjoni, vaid liikmesriike tuleb üles kutsuda hindama suunistega seotud töid. 
Vastavalt subsidiaarsuse- ja legaalsuspõhimõttele peavad suuniste mõju jooksva hindamisega
tegelema liikmesriigid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 53
Kavatsus 1

1. Toetada liikmesriikide tööd haridus- ja 
koolitussüsteemide arendamisel ning 
käesoleva soovituse rakendamisel, võttes 
sealhulgas kasutusele dokumendi 
„Põhipädevused elukestvas õppes –
üleeuroopalised suunised“, mis aitaks 
lihtsustada üksteiselt õppimist ja heade 
tavade vahetamist; jälgida arengut ning 
esitada iga kahe aasta tagant tööprogrammi 
„Haridus ja koolitus 2010“ 
arenguaruandeid;

1. Toetada liikmesriikide tööd haridus- ja 
koolitussüsteemide arendamisel ning 
käesoleva soovituse rakendamisel, võttes 
sealhulgas kasutusele dokumendi 
„Põhipädevused elukestvas õppes –
üleeuroopalised suunised“, mis lihtsustaks 
üksteiselt õppimisel, poliitikat tegevatel 
instantsidel, õppeasutustel, töötajatel ja 
õppivatel kodanikel endil eeskujulike 
meetodite vahetamist ning esitada 
kaheaastaste eduraportite raames 
tööprogrammi „Üld- ja kutseharidus 2010“ 
kohta aruandeid arengute ja edusammude 
kohta;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Castex

Muudatusettepanek 54
Kavatsus 3 a (uus)

3 a. kasutada dokumenti „Põhipädevused 
elukestvas õppes – üleeuroopalised 
suunised“ Euroopa haridus- ja 
väljaõppesüsteemide, samuti 
kvalifikatsioonisüsteemide lähendamise 
edendamiseks, et toetada kvalifikatsioonide 
vastastikkust tunnustamist ja 



AM\609296ET.doc 19/28 PE 371.929v01-00
Freelance-tõlge

ET

kvalifitseeritud töötajate liikumist;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Mann

Muudatusettepanek 55
Kavatsus 4

4. Analüüsida dokumendi „Põhipädevused 
elukestvas õppes – üleeuroopalised 
suunised“ mõju tööprogrammi „Haridus ja 
koolitus 2010“ raames ning esitada nelja 
aasta möödudes käesoleva soovituse 
vastuvõtmisest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande omandatud kogemuste 
ning tehtud järelduste kohta.

4. küsida kolme aasta möödudes käesoleva 
soovituse vastuvõtmisest liikmesriikide 
poolt, millises ulatuses nimetatud soovitust 
liikmesriikides ellu rakendati ja kas 
seejärel on vähenenud kaaskodanike arv, 
kellel ei ole vajalikke alusteadmisi ja 
põhipädevusi, ning esitada tulemused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 56
Kavatsus 4

4. Analüüsida dokumendi „Põhipädevused 
elukestvas õppes – üleeuroopalised 
suunised“ mõju tööprogrammi „Haridus ja 
koolitus 2010“ raames ning esitada nelja 
aasta möödudes käesoleva soovituse 
vastuvõtmisest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande omandatud kogemuste 
ning tehtud järelduste kohta.

4. kontrollida kolme aasta möödudes 
käesoleva soovituse vastuvõtmisest 
liikmesriikide poolt, mil määral nimetatud 
soovitust liikmesriikides ellu rakendati ja 
kas seejärel on vähenenud kodanike arv, 
kellel ei ole vajalikke alusteadmisi ja 
põhipädevusi, ning esitada tulemused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja muudatusettepanek ei too küll selgust, kuid esile tuleb tõsta asjaolu, et 
liikmesriikidele jäetakse enne ellurakendamise kontrollimist kolme aasta pikkune tähtaeg, sest 
mõne riigi ellurakendamise skeemid on liiga pikaajalised.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Matsouka

Muudatusettepanek 57
Kavatsus 4

4. Analüüsida dokumendi „Põhipädevused 
elukestvas õppes – üleeuroopalised 
suunised“ mõju tööprogrammi „Haridus ja 
koolitus 2010“ raames ning esitada nelja 
aasta möödudes käesoleva soovituse 
vastuvõtmisest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande omandatud kogemuste 
ning tehtud järelduste kohta.

4. kutsuda liikmesriike üles esitama 
komisjonile, Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kahe aasta möödudes käesoleva 
soovituse vastuvõtmisest vastavat raportit, 
milles kirjutatakse lahti, millises ulatuses 
soovitust ellu rakendati, mil määral on 
vähenenud nende kodanike arv, kellel on 
vajadus alusteadmiste ja põhioskuste järele 
ning lõpuks, milline oli soovituse 
rakendamise otsene mõju tööhõive 
tasemele;

Or. el

Selgitus

Ettepanekute rakendamise kontrolli tuleb laiendada ka tööhõiveolukorrale avalduvale mõjule.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Mann

Muudatusettepanek 58
Lisa sissejuhatuse lõige 1

Mõistet „pädevus” määratletakse siin kui 
asjakohast teadmiste, oskuste ja suhtumiste 
kogumit. Põhipädevused on pädevused, 
mida vajavad kõik inimesed, et tagada 
eneseteostus ja areng, kodanikuaktiivsus, 
sotsiaalne kaasatus ning tööhõive. 
Alushariduse ja -õppe lõpuks peavad noored
omandama põhipädevused tasemel, mis 
valmistab neid ette täiskasvanuikka 
jõudmiseks, ning neid pädevusi tuleb
elukestvas õppes edasi arendada, säilitada 
ja ajakohastada. 

Mõistet „pädevus” määratletakse siin kui 
asjakohast teadmiste, oskuste ja suhtumiste 
kogumit. Põhipädevused on pädevused, 
mida vajavad kõik inimesed, et tagada 
eneseteostus ja areng, kodanikuaktiivsus, 
sotsiaalne kaasatus ning tööhõive. 
Alushariduse ja -õppe lõpuks peavad 
inimesed omandama põhipädevused sellisel 
tasemel, et nad oleksid valmis
ühiskondlikuks eluks ja kutsealaseks tööks, 
ning arendaksid neid pädevusi elukestvas 
õppes edasi, säilitaksid ja ajakohastaksid 
neid.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 59
Lisa sissejuhatuse lõige 1

Mõistet „pädevus” määratletakse siin kui 
asjakohast teadmiste, oskuste ja suhtumiste 
kogumit. Põhipädevused on pädevused, 
mida vajavad kõik inimesed, et tagada 
eneseteostus ja areng, kodanikuaktiivsus, 
sotsiaalne kaasatus ning tööhõive. 
Alushariduse ja -õppe lõpuks peavad noored 
omandama põhipädevused tasemel, mis 
valmistab neid ette täiskasvanuikka
jõudmiseks, ning neid pädevusi tuleb
elukestvas õppes edasi arendada, säilitada ja 
ajakohastada.

Mõistet „pädevus” määratletakse siin kui 
asjakohast teadmiste, oskuste ja suhtumiste 
kogumit. Põhipädevused on pädevused, 
mida vajavad kõik inimesed, et tagada 
eneseteostus ja areng, kodanikuaktiivsus, 
sotsiaalne kaasatus ning tööhõive. 
Alushariduse ja -õppe lõpuks peavad noored 
omandama põhipädevused sellisel tasemel, 
et nad oleksid valmis täiskasvanueluks ja 
kutsealaseks tööks. Lisaks on oluline 
avastada ja austada inimeste erinevaid 
andeid ja võimeid. Neid pädevusi tuleks 
järgnevalt ja alati siis, kui see on vajalik, 
elukestvas õppes edasi arendada, säilitada ja 
ajakohastada.

Or. fr

Selgitus

Väljaõpet tuleb vahendada ühel konkreetsel hetkel, olenevalt töötaja vajadustest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Matsouka

Muudatusettepanek 60
Lisa sissejuhatuse lõige 1

Mõistet „pädevus” määratletakse siin kui 
asjakohast teadmiste, oskuste ja suhtumiste 
kogumit. Põhipädevused on pädevused, 
mida vajavad kõik inimesed, et tagada 
eneseteostus ja areng, kodanikuaktiivsus, 
sotsiaalne kaasatus ning tööhõive. 
Alushariduse ja -õppe lõpuks peavad noored 
omandama põhipädevused tasemel, mis 
valmistab neid ette täiskasvanuikka 
jõudmiseks, ning neid pädevusi tuleb 
elukestvas õppes edasi arendada, säilitada ja 
ajakohastada.

Mõistet „pädevus” määratletakse siin kui 
asjakohast teadmiste, oskuste ja suhtumiste 
kogumit. Põhipädevused on pädevused, 
mida vajavad kõik inimesed, et tagada 
eneseteostus ja areng, kodanikuaktiivsus, 
sotsiaalne kaasatus ning tööhõive. 
Alushariduse ja -õppe lõpuks peavad noored 
omandama põhipädevused sellisel tasemel, 
et nad oleksid valmis täiskasvanueluks,
eluks töötajana ja eluks vastutustundliku 
kodanikuna, kellel on sotsiaalne ja 
ökoloogiline teadvus, ning neid pädevusi 
tuleb elukestvas õppes edasi arendada, 
säilitada ja ajakohastada.
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Or. el

Selgitus

Kooliharidus ja vastavad võimed tuleks siduda muu hulgas ka kodanike tundlikumaks 
muutmisega nende kohustuste ja õiguste suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Matsouka

Muudatusettepanek 61
Lisa sissejuhatuse lõige 2

Nimetatud pädevused on paljuski kattuvad ja 
omavahel tihedalt seotud: ühe valdkonna 
jaoks kesksed oskused toetavad ka teiste 
valdkondade pädevusi. Õppimine põhineb 
keele-, kirja-, arvutus- ja IKT-alastel
oskustel ning õppimisoskus toetab kogu 
õpitegevust. Paljud märksõnad esinevad neis 
suunistes läbivalt: kriitiline mõtlemine, 
loomingulisus, algatusvõime, probleemide 
lahendamine, riskihindamine, otsustusvõime 
ja emotsioonide konstruktiivne 
kontrollimine on olulised kõigi kaheksa 
pädevuse omandamisel.

Nimetatud pädevused on paljuski kattuvad ja 
omavahel tihedalt seotud: ühe valdkonna 
jaoks kesksed oskused toetavad ka teiste 
valdkondade pädevusi. Õppimine põhineb 
keele-, kirja-, arvutus- ja info- ja 
sidetehnoloogia alastel oskustel ning 
õppimisoskus toetab kogu õpitegevust. 
Paljud märksõnad esinevad neis suunistes 
läbivalt: kriitiline mõtlemine, loomingulisus, 
algatusvõime, osalemine sotsiaalses elus, 
suhtumine ökoloogiliste probleemidesse 
vastava sotsiaalse teadvusega, probleemide 
lahendamine, riskihindamine, otsustusvõime 
ja emotsioonide konstruktiivne 
kontrollimine on olulised kõigi kaheksa 
pädevuse omandamisel.

Or. el

Selgitus

Kooliharidus ja vastavad võimed tuleks siduda muu hulgas ka kodanike tundlikumaks 
muutmisega nende kohustuste ja õiguste suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sepp Kusstatscher

Muudatusettepanek 62
Lisa sissejuhatuse lõige 2

Nimetatud pädevused on paljuski kattuvad ja 
omavahel tihedalt seotud: ühe valdkonna 
jaoks kesksed oskused toetavad ka teiste 
valdkondade pädevusi. Õppimine põhineb 

Nimetatud pädevused on paljuski kattuvad ja 
omavahel tihedalt seotud: ühe valdkonna 
jaoks kesksed oskused toetavad ka teiste 
valdkondade pädevusi. Õppimine põhineb 
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keele–, kirja-, arvutus- ja IKT-alastel
oskustel ning õppimisoskus toetab kogu 
õpitegevust. Paljud märksõnad esinevad neis 
suunistes läbivalt: kriitiline mõtlemine, 
loomingulisus, algatusvõime, probleemide 
lahendamine, riskihindamine, otsustusvõime 
ja emotsioonide konstruktiivne 
kontrollimine on olulised kõigi kaheksa 
pädevuse omandamisel. 

keele–, kirja-, arvutus- ja info- ja 
sidetehnoloogia alastel oskustel ning 
õppimisoskus toetab kogu õpitegevust. 
Paljud märksõnad esinevad neis suunistes 
läbivalt: kriitiline mõtlemine, loomingulisus, 
algatusvõime, probleemide lahendamine, 
riskihindamine, otsustusvõime, rõõm 
langetada otsuseid, pingetaluvus ja 
emotsioonide konstruktiivne kontrollimine 
on olulised kõigi kaheksa pädevuse 
omandamisel.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 63
Lisa 3. jaotise A punkti lõige 3

Positiivne suhtumine põhineb austusel tõe 
vastu, soovil otsida põhjendusi ning hinnata 
nende paikapidavust.

Positiivne suhtumine matemaatikasse 
põhineb soovil otsida põhjendusi ning 
hinnata nende paikapidavust.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 64
Lisa 6. jaotise määratlus

Määratlus: Need pädevused hõlmavad kõiki 
käitumisviise, mis võimaldavad inimestel 
osaleda tõhusalt ja konstruktiivselt 
sotsiaalses ja tööelus eelkõige aina 
heterogeensemaks muutuvates ühiskondades 
ja vajadusel lahendada konflikte. 
Kodanikupädevus võimaldab inimestel 
kasutada täielikult ära oma kodanikuõigusi, 
toetudes teadmistele sotsiaalsetest ja 
poliitilistest mõistetest ja struktuuridest ning 
aktiivse ja demokraatliku osalemise soovile.

Määratlus: Need pädevused hõlmavad kõiki 
käitumisviise, mis võimaldavad inimestel 
osaleda tõhusalt ja konstruktiivselt 
sotsiaalses ja tööelus eelkõige aina 
heterogeensemaks muutuvates ühiskondades 
ja vajaduse korral lahendada konflikte. 
Kodanikupädevus võimaldab inimestel 
kasutada täielikult ära oma kodanikuõigusi, 
toetudes teadmistele sotsiaalsetest ja 
poliitilistest mõistetest ja struktuuridest ning 
aktiivse ja demokraatliku osalemise soovile. 
Sest elukestva õppe eesmärgiks ei ole ainult 
enda kohandamine muutustega, vaid 
aktiivne osalemine muutustes.
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Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sepp Kusstatscher

Muudatusettepanek 65
Lisa 6. jaotise A punkti lõige 3

A. Isiklik ja sotsiaalne heaolu nõuab, et 
inimene tunneks võimalusi optimaalse 
füüsilise ja vaimse tervise saavutamiseks 
ning mõistaks selle tähtsust enda ja oma 
pere jaoks, ning teaks, kuidas tervislikud 
eluviisid saavad sellele kaasa aidata. 
Edukaks inimestevaheliseks suhtlemiseks ja 
ühiskonnaelus osalemiseks tuleb mõista eri 
ühiskondades ja keskkondades (nt tööl) 
üldiselt kehtivaid käitumisreegleid ning 
tunda inimeste, rühmade, 
tööorganisatsioonide, soolise 
võrdõiguslikkuse, ühiskonna ja kultuuriga 
seotud põhimõisteid. Väga oluline on mõista 
Euroopa ühiskondade paljukultuurilisust 
ning sotsiaalmajanduslikke mõõtmeid ning 
seda, kuidas rahvuslik kultuuriline identiteet 
suhestub Euroopa identiteediga.

A. Isiklik ja sotsiaalne heaolu nõuab 
arusaamist sellest, kuidas inimene saaks 
kõige paremini tagada oma füüsilist ja 
vaimset tervist, kusjuures seda tuleks 
vaadelda kasuna talle endale, lähemale 
sotsiaalsele keskkonnale ja tervele perele, 
ning nõuab ka teadmisi sellest, kuidas 
tervislikud eluviisid saavad sellele kaasa 
aidata. Edukaks inimestevaheliseks 
suhtlemiseks ja ühiskonnaelus osalemiseks 
tuleb mõista eri ühiskondades ja 
keskkondades (nt tööl) üldiselt kehtivaid 
käitumisreegleid ning tunda inimeste, 
rühmade, tööorganisatsioonide, 
võrdõiguslikkuse, ühiskonna ja kultuuriga 
seotud põhimõisteid. Väga oluline on mõista 
Euroopa ühiskondade paljukultuurilisust 
ning sotsiaalmajanduslikke mõõtmeid ning 
seda, kuidas rahvuslik kultuuriline identiteet 
suhestatakse Euroopa identiteediga.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Proinsias De Rossa

Muudatusettepanek 66
Lisa 7. jaotise 7 määratlus

Määratlus: Ettevõtlikkus viitab inimese 
võimele mõtteid tegudeks muuta. See eeldab 
loomingulisust, uuendusmeelsust ja 
riskivalmidust, samuti oskust kavandada ja 
läbi viia oma eesmärkide saavutamist 
võimaldavaid projekte. See pädevus tuleb 
kasuks igaühele nii koduses kui 
ühiskondlikus elus, aitab töötajatel mõista 
oma töö konteksti ja kasutada ära võimalusi 
ning on aluseks konkreetsematele oskustele 

Määratlus: Ettevõtlikkus viitab inimese 
võimele mõtteid tegudeks muuta. See eeldab 
loomingulisust, uuendusmeelsust ja 
riskivalmidust, samuti oskust kavandada ja 
läbi viia oma eesmärkide saavutamist 
võimaldavaid projekte. See pädevus tuleb 
kasuks igaühele nii koduses kui ka 
ühiskondlikus elus, aitab töötajatel mõista 
oma töö konteksti ja kasutada ära võimalusi 
ning on aluseks spetsiifilisematele oskustele 
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ja teadmistele, mida ettevõtjad sotsiaalses 
või äritegevuses vajavad.

ja teadmistele, mida vajavad need, kes
alustavad ühiskondliku või äritegevusega või 
aitavad kaasa sellele, milliseid eetilisi 
väärtusi peaks sisaldama teadvus ning 
toetama iseseisvust.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Proinsias De Rossa

Muudatusettepanek 67
Lisa 7. jaotise lõige 1

Vajalikeks teadmisteks on teave 
olemasolevate võimaluste kohta isiklikus 
elus, kutsealaselt ja äritegevuses, sealhulgas 
üldisem arusaamine elu- ja töökeskkonnast:
teadmised majanduse toimimisest ja 
tööandja või organisatsiooni võimalustest ja 
probleemidest. Samuti tuleb mõista 
ettevõtete eetilist rolli ja seda, kuidas 
ettevõtted saavad näiteks õiglase
kaubanduse või sotsiaalse aktiivsuse kaudu 
aidata kaasa ühiskonna positiivsele 
arengule.

Vajalikeks teadmisteks on mõista, millised 
on võimalused isiklikeks, kutse- ja/või 
äritegevusteks, sealhulgas üldisem 
arusaamine elu- ja töökeskkonnast, samuti 
teadmised majanduse toimimisest ja 
tööandja või organisatsiooni võimalustest ja 
probleemidest ja vajadus, et 
sotsiaalpartnerid osaleksid 
palgaläbirääkimistes konstruktiivselt.
Samuti tuleb mõista eetilisi väärtusi ja 
teada, et need võivad olla ausa kaubanduse, 
iseseisvuse või ettevõtte sotsiaalse juhtimise 
kaudu eeskujuks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Proinsias De Rossa

Muudatusettepanek 68
Lisa 7. jaotise lõige 2

Vajalikud oskused on aktiivne 
projektijuhtimine (kavandamine, 
organiseerimine, juhtimine, delegeerimine, 
analüüsimine, suhtlemine, kontrollimine, 
hindamine ja tulemuste registreerimine) ning 
oskus töötada nii üksikult kui töörühma
liikmena. Väga oluline on mõista oma 
tugevaid ja nõrku külgi ning hinnata ja võtta 
õigustatud riske.

Vajalikud oskused on aktiivne 
projektijuhtimine (kavandamine, 
organiseerimine, juhtimine, delegeerimine, 
analüüsimine, suhtlemine, kontrollimine, 
hindamine ja tulemuste registreerimine), 
tõhus esindamine ja läbirääkimiste 
pidamine ning oskus töötada nii iseseisvalt 
kui ka töörühma liikmena. Väga oluline on 
mõista oma tugevaid ja nõrku külgi ning 
hinnata ja võtta õigustatud riske.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 69
Lisa 8. jaotise määratlus

Määratlus: Oskus pidada tähtsaks ideede, 
kogemuste ja emotsioonide loomingulist 
väljendust mitmesuguste vahenditega –
muusika, lava- ja kujutav kunst, kirjandus.

Määratlus: Oskus pidada tähtsaks ideede, 
kogemuste ja emotsioonide loomingulist 
väljendust mitmesuguste vahenditega –
muusika, lava- ja kujutav kunst, kirjandus. 
Omadus väljendada end kunsti kaudu ning 
osa saada kultuurielust.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 70
Lisa 8. jaotise lõige 1

Kultuurilised teadmised seisnevad 
põhiteadmistes peamistest 
kultuurisaavutustest (sealhulgas 
popkultuurist) oma riigi ja Euroopa 
kultuuripärandi kontekstis ning nende 
rollist maailmas. Tähtis on mõista Euroopa 
(ja Euroopa riikide) kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust ja vajadust seda säilitada, 
üldiste maitse-eelistuste muutumist ning 
esteetiliste tegurite olulisust igapäevaelus.

Kultuuriline pädevus eeldab põhiteadmisi 
peamistest kultuuriteostest, sealhulgas 
populaarsest kaasaegsest kunstist kui 
olulisest osast inimkonna ajaloos. Tähtis on 
mõista kultuurilist ja keelelist mitmekesisust 
Euroopa riikides (ja maailma 
piirkondades), samuti nende säilitamise 
vajadust ning esteetiliste tegurite olulisust 
igapäevaelus.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 71
Lisa 8. jaotise lõige 2

Oskused on seotud nii mõistmise kui 
väljendusega: eneseväljendus mitmete 
vahendite kaudu, lähtudes inimese 
kaasasündinud võimetest; oskus hinnata ja 

välja jäetud
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nautida kunstiteoseid ja -sündmusi. Samuti 
on tähtis osata seostada oma isiklikke 
loomingulisi ja eneseväljenduslikke 
seisukohti teiste arvamusega ning leida ja 
realiseerida kultuuritegevuse 
majanduslikke võimalusi.

Or. fr

Selgitus

Käesoleval lõikel on semantiline iseloom ning ta võib olla kahjulik teksti terviktõlgendusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Proinsias De Rossa

Muudatusettepanek 72
Lisa 8. jaotise lõige 2

Oskused on seotud nii mõistmise kui 
väljendusega: eneseväljendus mitmete 
vahendite kaudu, lähtudes inimese 
kaasasündinud võimetest; oskus hinnata ja 
nautida kunstiteoseid ja -sündmusi. Samuti 
on tähtis osata seostada oma isiklikke 
loomingulisi ja eneseväljenduslikke 
seisukohti teiste arvamusega ning leida ja 
realiseerida kultuuritegevuse majanduslikke 
võimalusi.

Oskuste hulka kuuluvad nii tunnustamine kui 
ka kunstiline väljendus: eneseväljendamine 
inimese ürgomaste võimalustega mitmete 
vahendite kaudu, samuti oskus tunnustada ja 
nautida kunstiteoseid ja -sündmusi. Samuti 
on tähtis osata võrrelda oma isiklikke 
loomingulisi ja kunstilisi väljendusi teiste 
omadega, samuti leida ja realiseerida 
kultuuritegevuse kunstilisi väljendusi ja 
majanduslikke võimalusi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriele Zimmer

Muudatusettepanek 73
Lisa 8. jaotise lõige 2

Oskused on seotud nii mõistmise kui 
väljendusega: eneseväljendus mitmete 
vahendite kaudu, lähtudes inimese 
kaasasündinud võimetest; oskus hinnata ja 
nautida kunstiteoseid ja -sündmusi. Samuti 
on tähtis osata seostada oma isiklikke 
loomingulisi ja eneseväljenduslikke 
seisukohti teiste arvamusega ning leida ja 
realiseerida kultuuritegevuse 

Oskuste hulka kuuluvad nii tunnustamine kui 
ka kunstiline väljendus: eneseväljendamine 
inimese ürgomaste võimalustega mitmete 
vahendite kaudu, samuti oskus tunnustada ja 
nautida kunstiteoseid ja -sündmusi. Samuti 
on tähtis osata võrrelda oma isiklikke 
loomingulisi ja kunstilisi väljendusi teiste 
omadega ja aktsepteerida seejuures 
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majanduslikke võimalusi. erinevusi.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Proinsias De Rossa

Muudatusettepanek 74
Lisa 8. jaotise lõige 3

Oluline on avatud suhtumine ja 
lugupidamine kultuurilise väljenduse 
mitmekesisuse vastu, mis põhineb tugeval
identiteeditundel. Positiivne suhtumine 
hõlmab ka loomingulisust ning soovi 
arendada esteetilisi võimeid kunstilise 
eneseväljenduse ja kultuurielust huvitumise 
kaudu.

Oluline on avatud suhtumine ja 
lugupidamine kultuurilise väljenduse 
mitmekesisuse vastu, mis võib põhineda
identiteeditundel. Positiivne suhtumine 
hõlmab ka loomingulisust ning soovi 
arendada esteetilisi võimeid kunstilise 
eneseväljenduse ja kultuurielust huvitumise 
kaudu.

Or. en


