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Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus põhipädevuste kohta 
elukestvas õppes

Ettepanek võtta vastu soovitus (KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 5
Lisa sissejuhatuse esimese lõigu punkt 1

1. Emakeeleoskus; 1. Emakeeleoskus ja emakeelne haridus;

Or. es

Selgitus

Nagu UNESCO korduvalt on rõhutanud, on emakeelne õpe oluliseks teguriks 
kõrgekvaliteedilise hariduse tagamisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 6
Soovitab käesolevaga liikmesriikidel, lõige 5
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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 
täiskasvanute koolituse ühtsus, sidudes need 
tihedalt tööhõivepoliitika, sotsiaalpoliitika, 
äri- ja innovatsioonipoliitika ning teiste 
noori mõjutavate poliitikavaldkondadega 
ning tehes koostööd sotsiaalpartnerite ning 
teiste huvigruppidega;

Or. el

Selgitus

Ettepanekus on vajalik otseselt viidata seostele ühenduse äri- ja innovatsioonipoliitikaga, 
arvestades konkurentsivõime, uuendusmeelsuse, hariduse ja koolituse vastastikust sõltuvust. 
Euroopa ühtne tegevusprogramm elukestva õppe valdkonnas aitab edendada 
konkurentsivõimet ja luua ELis uuendusmeelset mentaliteeti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 7
Võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse, lõige 3

3. Aidata kaasa dokumendi „Põhipädevused 
elukestvas õppes – üleeuroopalised suunised“
laiemale kasutamisele ühenduse asjaomastes 
poliitikavaldkondades ja eelkõige tööhõive-, 
noorsoo- ja sotsiaalpoliitika rakendamisel 
ning arendada tihedamaid suhteid 
sotsiaalpartnerite ja teiste nimetatud 
valdkondades tegutsevate 
organisatsioonidega;

3. Aidata kaasa dokumendi „Põhipädevused 
elukestvas õppes – üleeuroopalised suunised“
laiemale kasutamisele ühenduse asjaomastes 
poliitikavaldkondades ja eelkõige tööhõive-, 
noorsoo-, sotsiaalpoliitika ning äri- ja 
innovatsioonipoliitika rakendamisel ning 
arendada tihedamaid suhteid 
sotsiaalpartnerite ja teiste nimetatud 
valdkondades tegutsevate 
organisatsioonidega;

Or. el

Selgitus

Ettepanekus on vajalik otseselt viidata ühenduse äri- ja innovatsioonipoliitika kaasamisele 
üleeuroopalistesse suunistesse, arvestades konkurentsivõime, uuendusmeelsuse, hariduse ja 
koolituse vastastikust sõltuvust. Euroopa ühtne tegevusprogramm elukestva õppe valdkonnas 
aitab edendada konkurentsivõimet ja luua ELis uuendusmeelset mentaliteeti. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 8
Lisa punkti 4 „Infotehnoloogiline pädevus“ lõige 1 Määratlus

Määratlus: Infotehnoloogiline pädevus 
seisneb suutlikkuses kasutada oskuslikult ja 
kriitiliselt infoühiskonna tehnoloogiat nii töö, 
meelelahutuse kui suhtlemise eesmärgil. See 
põhineb peamistel IKT-alastel oskustel: 
arvutite kasutamine info saamiseks, 
hindamiseks, salvestamiseks, loomiseks, 
esitamiseks ja vahetamiseks ning 
koostöövõrkudes osalemine Interneti teel.

Määratlus: Infotehnoloogiline pädevus 
seisneb suutlikkuses kasutada oskuslikult ja 
kriitiliselt infoühiskonna tehnoloogiat nii töö, 
meelelahutuse kui suhtlemise eesmärgil. See 
põhineb peamistel IKT-alastel oskustel: 
arvutite kasutamine info saamiseks, 
hindamiseks, salvestamiseks, loomiseks, 
esitamiseks ja vahetamiseks ning osalemine 
sellistes koostöövõrkudes nagu Internet.

Or. en

Selgitus

Internet ISE ongi see võrk.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 9
Lisa punkti 4 „Infotehnoloogiline pädevus“ lõige 2 „Pädevusega seotud teadmised, oskused ja 

suhtumised“
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Infotehnoloogiline pädevus eeldab head 
arusaamist ja teadmisi infotehnoloogia 
olemusest, rollist ja infotehnoloogilistest 
võimalustest igapäevastes situatsioonides nii 
isiklikel ja meelelahutuslikel kui tööalastel 
eesmärkidel. See hõlmab peamisi 
arvutirakendusi, nagu teksti- ja tabeltöötlus, 
andmebaasid, info salvestamine ja haldamine, 
Interneti võimaluste tundmist, elektroonilist 
suhtlemist (e-post, võrgusuhtlus) 
meelelahutuslikel eesmärkidel, teabe 
jagamiseks, koostöövõrkude loomiseks, 
õppimiseks ja teadustegevuseks. Oluline on 
ka mõista, kuidas infotehnoloogia toetab 
loomingulisust ja uuendustegevust, suhtuda 
kriitiliselt saadaoleva teabe paikapidavusse ja 
usaldusväärsusesse ning olla teadlik 
infotehnoloogia interaktiivse kasutuse 
eetilistest põhimõtetest.

Infotehnoloogiline pädevus eeldab head 
arusaamist ja teadmisi infotehnoloogia 
olemusest, rollist ja infotehnoloogilistest 
võimalustest igapäevastes situatsioonides nii 
isiklikel ja meelelahutuslikel kui tööalastel 
eesmärkidel. See hõlmab peamisi 
arvutirakendusi, nagu teksti- ja tabeltöötlus, 
andmebaasid, info salvestamine ja haldamine, 
Interneti võimaluste tundmist, elektroonilist 
suhtlemist (e-post, võrgusuhtlus) 
meelelahutuslikel eesmärkidel, teabe 
jagamiseks, koostöövõrkude loomiseks, 
õppimiseks ja teadustegevuseks. Oluline on 
ka mõista, kuidas infotehnoloogia toetab 
loomingulisust ja uuendustegevust, suhtuda 
kriitiliselt saadaoleva teabe paikapidavusse ja 
usaldusväärsusesse ning olla teadlik 
infotehnoloogia interaktiivse kasutuse 
eetilistest põhimõtetest. Nimetatud 
valdkondades on tehnoloogiline 
neutraalsus ja koostalitlusvõime otsustava 
tähtsusega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 10
Lisa punkti 4 „Infotehnoloogiline pädevus“ lõige 3 „Oskused“

Vajalikud oskused on: oskus leida, koguda ja 
töödelda infot ning kasutada seda kriitiliselt 
ja süstemaatiliselt, eraldades linke kasutades 
olulist ebaolulisest ja reaalset virtuaalsest.
Tuleb osata rakendada sobivaid abivahendeid 
keeruka teabe loomiseks, esitamiseks ning 
mõistmiseks ning leida ja kasutada 
internetipõhiseid otsingusüsteeme ja muid 
teenuseid; tähtis on ka oskus kasutada 
infotehnoloogiat kriitilise mõtlemise, 
loomingulise ja uuendustegevuse toetuseks.

Vajalikud oskused on: oskus leida, koguda ja 
töödelda infot ning kasutada seda kriitiliselt 
ja süstemaatiliselt, eraldades linke kasutades 
olulist ebaolulisest ja reaalset virtuaalsest, 
suutlikkus Internetis selle privaatsust 
kaitsta. Tuleb osata rakendada sobivaid 
abivahendeid keeruka teabe loomiseks, 
esitamiseks ning mõistmiseks ning leida ja 
kasutada internetipõhiseid otsingusüsteeme ja 
muid teenuseid; tähtis on ka oskus kasutada 
infotehnoloogiat kriitilise mõtlemise, 
loomingulise ja uuendustegevuse toetuseks.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 11
Lisa lõike 7 „Ettevõtlikkus“, Pädevusega seotud teadmised, oskused ja suhtumised, lõik 3

Ettevõtlikku suhtumist iseloomustab 
algatusvõime, aktiivsus, iseseisvus ja 
uuendusmeelsus isiklikus, töö- ja 
ühiskondlikus elus. Samuti eeldab see 
motiveeritust ja tahtekindlust (nii isiklike kui 
ühiste ja tööalaste) eesmärkide 
saavutamiseks.

Ettevõtlikku suhtumist iseloomustab 
algatusvõime, aktiivsus, teadlikkus 
ettevõtjaid varitsevatest ohtudest ning 
iseseisvus ja uuendusmeelsus isiklikus, töö- 
ja ühiskondlikus elus. Samuti eeldab see 
motiveeritust ja tahtekindlust (nii isiklike kui 
ka ühiste ja tööalaste) eesmärkide 
saavutamiseks ja üldisemalt soodsa 
ettevõtluskliima loomist.

Or. el

Selgitus

Et julgustada ettevõtlusmentaliteeti, on vajalik võtta koheseid meetmeid, et hajutada oskuste 
arenemist tugevalt pärssivat ärevustunnet ja luua ettevõtluskliima, mis uuendusmeelsust pigem 
premeerib kui karistab. 


