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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku põhipädevusi käsitlevate üleeuroopaliste suuniste kohta ja 
selgitab, kuidas on nimetatud pädevuste abil võimalik tagada kõikide ELi kodanike 
juurdepääs elukestvale õppele – eelkõige pidades silmas põhioskuste omandamist ja 
ajakohastamist.

Arvamuse koostaja tervitab nimetatud algatust. Turgude suureneva rahvusvahelistumise tõttu 
ning ülemineku tõttu teadmistepõhisele majandusele ja ühiskonnale on põhipädevuste 
kavandatud tugevdamine väga tähtis. Euroopa tööliste rahvusvahelist konkurentsivõimet tuleb 
tugevdada ja kindlustada.

Antud kontekstis tuleb täita järgmisi eesmärke:

• Põhipädevused tuleb välja selgitada ja määratleda.

• Tuleb toetada liikmesriikide tööd tagamaks, et noortel ja täiskasvanutel on piisavalt 
põhipädevusi ning et neid oleks võimalik edasi arendada.

• Poliitikute, haridusspetsialistide, tööandjate ja õppijate käsutusse tuleb anda 
üleeuroopalised suunised. Seeläbi luuakse alus edasistele meetmetele ühenduse tasandil.

Arvamuse koostaja toetab Euroopa Komisjoni tehtud põhipädevuste jaotust ja määratlust. 
Üleeuroopalised suunised peavad hõlmama kaheksat põhipädevust: 1. emakeeleoskus; 2. 
võõrkeelteoskus; 3. matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest; 4. 
infotehnoloogiline pädevus; 5. õppimisoskus; 6. interpersonaalne, kultuuridevaheline ja 
sotsiaalne pädevus ning kodanikupädevus; 7. ettevõtlikkus; 8. kultuuripädevus.

Arvamuse koostaja suhtub siiski kriitiliselt sellesse, et

• üldse ei arvestata ebasoodsas olukorras olevate inimestega. Puudulike põhioskuste ja -
pädevuste tõttu ei ole neil sageli võimalik iseseisvalt uusi teadmisi omandada. 
Nimetatud elanikkonnarühmadele peaksid liikmesriigid tegema vastavad pakkumised, 
mis mitte ainult ei kõrvalda puudujääke üldteadmistes, vaid ka vahendavad sihipäraselt 
põhipädevusi. Ebasoodsas olukorras olevate inimeste ametialase edu jaoks on 
põhipädevuste omandamine väga oluline;

• eelkõige tuleb tõhusamalt toetada noori sisserändajaid. Nende frustratsioonil, mis 
väljendub ka vägivalla kujul, on lisaks muudele põhjustele veel üks oluline põhjus: 
noored ei saa oma puudulike põhioskuste ja -pädevuste tõttu edukalt osaleda 
koolihariduse omandamises ja kutsekoolituses. Selle tagajärjeks on sageli vähene 
enesekindlus, töötus ja perspektiivitus;

• lapsevanematele, haridusametnikele ja avalikkusele ei anta vahendeid, et välja selgitada 
edukaid haridusspetsialiste. Haridusspetsialistide (eelkõige koolide) pädevuse 
hindamisele pööratakse liikmesriikides järjest suuremat tähelepanu. Piirkondlikud 
hindamised, mis on seotud eelkõige põhipädevuste vahendamisega, võiksid anda 
jätkusuutliku panuse liikmesriikide ja ELi haridustaseme parendamisse;
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• riiklike ja era-haridusspetsialistide tegutsemine põhipädevuste omandamisel, 
säilitamisel ja arendamisel ei saavuta edu, kui sihtrühmad ei teadvusta omavastutust;

soovitusel on seniajani nelja-aastane aruandluskohustus. See tundub arvamuse koostajale 
olevat liiga pikk, et kiiresti ja õigeaegselt reageerida kiiresti muutuva haridus- ja tööalase elu 
väljakutsetele ja nõuetele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
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 tulevikku suunatud 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.

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
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 alusharidus ja -õpe pakuks 
kõigile noortele, ka sisserändajatele
võimalusi põhipädevuste omandamiseks 
tasemel, mida nad vajavad täiskasvanueas 
ja tööelus ning mis oleks kohaseks aluseks 
õpingute jätkamisele;

Muudatusettepanek 3
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 
sisserändajate kohta, kellel puuduvad 
põhioskused ja -pädevused edukaks 
osalemiseks väljaõppes ja täiendkoolituses 
ning kelle frustratsioon väljendub vägivalla 
kujul;

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

Muudatusettepanek 5
Soovitus 4 a (uus)

4a. tagada, et kõikide võetavate meetmete ja 
loodavate võimaluste puhul hariduse ja 
kutseõppe valdkonnas arvestatakse eelkõige 
ebasoodsas olukorras olevate inimeste 
vajadustega, nagu näiteks puuetega 
inimesed, pikaajalised töötud, vanemad 
inimesed, naised, koolist väljalangejad ja 
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väheste põhioskustega inimesed;

Muudatusettepanek 6
Soovitus 4 b (uus)

4b. tagada, et lisaks riikliku, tasuta ja 
tasulise hariduse meetmetele suureneks 
asjaomaste kodanike vastutustunne, et nad 
suudaksid ise vastutada oma pädevuste 
omandamise, säilitamise ja arendamise 
eest;

Muudatusettepanek 7
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 kutsealase
koolituse ühtsus, sidudes need tihedalt 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitikaga ning tehes 
koostööd sotsiaalpartnerite ning teiste 
huvigruppidega;

Muudatusettepanek 8
Soovitus 6 a (uus)

6a. piirkondlike hindamiste sisseviimine, 
mis annavad teavet selle kohta, milliseid 
edusamme saavutavad teatud piirkonna 
haridusspetsialistid põhipädevuste 
vahendamisel.

Muudatusettepanek 9
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 

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 
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„Haridus ja koolitus 2010“ arenguaruandeid. „Haridus ja koolitus 2010“ arenguaruandeid 
ning tuua välja võimalikke vastuolusid;

Muudatusettepanek 10
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. Kaks aastat pärast soovituse vastuvõtmist 
liikmesriikide poolt viia läbi küsitlus, 
millisel määral nimetatud soovitust 
liikmesriikides rakendati ning kas seejärel 
on vähenenud kodanike arv, kellel pole 
vajalikke põhioskusi ja -pädevusi, ning 
esitada tulemused Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Muudatusettepanek 11
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 tasemel, mis 
valmistab neid ette täiskasvanuikka ja 
tööellu jõudmiseks, ning neid pädevusi tuleb 
elukestvas õppes edasi arendada, säilitada ja 
ajakohastada.

Muudatusettepanek 12
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 

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, otsustusvalmidus ja 
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kontrollimine on olulised kõigi kaheksa 
pädevuse omandamisel.

emotsioonide konstruktiivne kontrollimine 
on olulised kõigi kaheksa pädevuse 
omandamisel. 

Muudatusettepanek 13
Lisa pealkirja 8 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.

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 sotsiaalseid ja
majanduslikke võimalusi.


