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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni soovituse üle põhipädevuste kohta 
elukestvas õppes.

Kõigil kodanikel peab olema juurdepääs haridusele. Mitte kedagi ei tohi diskrimineerida soo, 
vanuse, majandusliku seisundi, rahvuse või etnilise päritolu, elupiirkonna, emakeele või 
füüsilise seisundi tõttu. Seetõttu peaksime pöörama erilist tähelepanu keskeas naistele ja 
teismeliseeas poistele. Teadmiste tase, haridus ja elukestev õpe on seotud isiku positsiooniga 
tööturul. Keskeas ja vanemate naiste puudulik haridus – nagu ka töötus – on probleemiks 
eelkõige uutes liikmesriikides. Arvamuse koostaja on täheldanud tõsiasja, et üha enam poisse 
üle kogu Euroopa jätab oma õpingud pärast kohustusliku põhihariduse omandamist pooleli. 
Meil tuleb õhutada poisse jätkama oma õpinguid gümnaasiumis või ametikoolis kutse 
omandamiseks. Samal ajal tuleb meil tagada, et tüdrukutel oleks võrdsed võimalused 
haridusele kõigil tasemetel, kaasa arvatud põhihariduses ja kõrghariduses ning töökohal. 
Arvamuse koostaja tahab rõhutada, et Euroopa Komisjoni esitatud põhipädevuste nimekirja 
tuleks vaadelda kui rühma oskustest, mida inimesed püüavad elu jooksul saavutada. Samuti 
on oluline mõista ja tunnistada, et inimesed on erinevad ning neil on erinevad võimed ja 
anded. Arvamuse koostaja tahab samuti rõhutada, et parim ajend õppimiseks on eesmärk 
saada tööd. Mõnedes liikmesriikides on töötuse tase endiselt väga kõrge ja kõrgharidus ei 
garanteeri töö saamist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
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 

(4) 2003. aasta märtsis ja detsembris 
toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumistel
näidati üles suurt otsustavust soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste 
täieliku saavutamise poole ning rõhutati 
seoses ühenduse tööhõiveolukorra 
parandamisega – viidates Lissaboni 
eesmärgile saavutada üldine keskmine 
tööhõive ELis 70% ning naiste tööhõive 
vähemalt 60% – vajadust arendada 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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tööturule toomise olulisust ning elukestva 
õppe tähtsust.

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.

Muudatusettepanek 2
Artikkel 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 -koolitus pakuks 
kõigile noortele võimalusi põhipädevuste 
omandamiseks tasemel, mis valmistab neid 
ette täiskasvanuikka jõudmiseks ning oleks 
aluseks õpingute jätkamisele ja tööelule; 
tugevdada elukestva õppe panust 
eneseteostusse, sotsiaalsesse 
ühtekuuluvusse, kodanikuaktiivsusse ja 
soolisse võrdõiguslikkusse sotsiaalsete 
sooliste stereotüüpide kummutamise 
kaudu;

Muudatusettepanek 3
Artikkel 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 tõttu on hariduse omandamisel
ebasoodsas olukorras ja vajavad seega oma 
hariduspotentsiaali realiseerimiseks erilist 
toetust; edendada noorte naiste 
karjäärivalikute mitmekesisust, pöörates 
erilist tähelepanu naisüliõpilaste madalale 
osakaalule loodusteaduste, tööstuse ja 
inseneriteaduste, kaasa arvatud
infoühiskonna tehnoloogiate valdkondades, 
ning naiste riskile tööhõivest neil erialadel 
välja jääda;

Muudatusettepanek 4
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Artikkel 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 
põhipädevusi kogu elu arendada ja täiendada 
ning et erilist tähelepanu pööratakse 
prioriteetseks seatud sihtrühmadele riiklikus, 
piirkondlikus ja/või kohalikus kontekstis; 
edendada naiste ja meeste vahelist 
võrdõiguslikkust, lihtsustades naiste 
juurdepääsu elukestvale õppele ning 
parandades naiste osalust tööturul;

Muudatusettepanek 5
Artikkel 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 jätkuõppe ja 
-koolituse arendamiseks vajaliku 
infrastruktuuri olemasolu (õpetajad ja 
koolitajad, meetmed juurdepääsu tagamiseks 
ning toetus õppijatele), mis arvestaks 
täiskasvanute erinevaid vajadusi; tagada 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
rakendamine hariduse ja koolituse kõikides 
sektorites;

Muudatusettepanek 6
Lisa sissejuhatuse esimene lõik

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. 
Põhipädevusi tuleks võtta tänapäeva 
ühiskonnas vajalike oskuste suunistena. 
Alushariduse lõpuks ei ole võimalik iga 
nimetatud oskust täiuslikult omandada. 
Vastupidi, noored peaksid omandama nende 
oskuste alused ning osana elukestvast 
õppest neid edasi arendama, ajakohastama 
ja säilitama. Samuti on oluline mõista ja 
austada inimeste ning nende annete ja 
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võimete erinevust.

Selgitus

Pädevused on liiga väljakutsuvad ja laialdased, et neid igalt noorelt inimeselt nõuda. 
Eesmärk peaks olema elukestev õpe ja arendamine.

Muudatusettepanek 7
Lisa põhipädevuste punkti 6 A osa teine lõik

Pädevus eeldab oskust suhelda
konstruktiivselt erinevates keskkondades, 
väljendada ja mõista erinevaid seisukohti, 
pidada veenvalt läbirääkimisi ning tunda 
empaatiat. Tuleb osata toime tulla stressi ja 
frustratsiooniga ning seda konstruktiivselt 
väljendada, samuti olla võimeline eristama 
isiklikku ja tööelu.

Pädevus eeldab oskust suhelda 
konstruktiivselt erinevates keskkondades,
olla salliv, väljendada ja mõista erinevaid 
seisukohti, pidada veenvalt läbirääkimisi 
ning tunda empaatiat. Tuleb osata toime 
tulla stressi ja frustratsiooniga ning seda 
konstruktiivselt väljendada, samuti olla 
võimeline eristama isiklikku ja tööelu. 

Selgitus

Inimestevaheliste, kultuuridevaheliste ja sotsiaalsete pädevuste, kodanikupädevuse ning 
nende omandamise juures on sallivus üks põhilisemaid iseloomujooni. Olulisem terviklikust 
arusaamast on salliv hoiak nii mõlemate sugupoolte kui ka erinevate kultuuriliste, 
seksuaalsete, usuliste ja etniliste rühmade suhtes.


