
PA\672323ET.doc PE 390.719v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ESIALGNE
2007/2114(INI)

16.7.2007

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Saaja: kultuuri- ja hariduskomisjon

Täiskasvanuharidus: Kunagi ei ole hilja õppida
(2007/2114(INI))

Arvamuse koostaja (*): Jan Andersson

(*) Menetlus kaasatud komisjonide osalusel



PE 390.719v01-00 2/3 PA\672323ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\672323ET.doc 3/3 PE 390.719v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub seisukohaga, et elukestev õpe avaldab olulist mõju konkurentsivõimele, 
tööalasele konkurentsivõimele ja sotsiaalsele kaasatusele, kuid samuti ebakõlade 
likvideerimisele tööturul ja Lissaboni eesmärgi saavutamisele üle 50-aastaste osalemise 
määra suurendamisel;

2. rõhutab täiskasvanuhariduse tähtsust tööpuuduse vähendamisel, nagu ka Euroopas 
paremate töökohtade loomisel;

3. juhib tähelepanu sellele, et elukestev õpe ei suurenda mitte ainult töötajate tööalast 
konkurentsivõimet, vaid ka nende liikuvust, mis on oluline siseturu toimimise seisukohast; 

4. rõhutab, et madal kvalifikatsioon suurendab töötuse riski ja koolitus aitab isikul säilitada 
või omandada töö saamiseks vajalikke oskusi;

5. rõhutab selle tähtsust, et kõikidel kodanikel oleks võrdne juurdepääs ja võrdsed 
võimalused elukestva õppe programmides osalemiseks, ja avaldab kahetsust, et 
madalaima alusharidusega inimesed, vanemad inimesed, maapiirkondade elanikud ja 
puuetega inimesed on antud kontekstis kõikides riikides kõige tõenäolisemad 
kõrvalejääjad;

6. rõhutab täiskasvanuhariduse tähtsust sisserännanute integreerimisel ja nende tööalase 
konkurentsivõime suurendamisel; 

7. rõhutab kõigi sotsiaalpartnerite ja teiste huvirühmade aktiivse kaasamise olulisust;
8. rõhutab Euroopa Sotsiaalfondi ja teiste struktuurifondide tähtsust nende eesmärkide 

saavutamisel; 
9. rõhutab, et täiskasvanuhariduse kvaliteedi parandamine on osaluse suurendamisel olulise 

tähtsusega; meetmed efektiivsuse parandamiseks hõlmavad õppekohtade kättesaadavust, 
lastehoidmisvõimalusi kohapeal, kaugõppeteenuseid kaugemates piirkondades elavatele 
inimestele, teavet ja juhiseid, kohandatud programme ja paindlikku õppekorraldust;

10. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid asjakohaseid meetmeid, mille abil võidelda 
vanemate töötajate madala tööhõivega ja luua õiged tingimused tööhõive kasvu 
soodustamiseks, olgu siis tegemist esmakordse tööleasumisega, tööle tagasipöördumisega 
pärast vaheaega või sooviga pikendada tööiga;

11. julgustab liikmesriike tegema maksu- jm soodustusi nii töötajatele tööea pikendamiseks 
kui ka tööandjatele vanemate töötajate palkamiseks ja tööl hoidmiseks, pakkudes 
võimalusi elukestvaks õppeks ning parandades töötingimusi ja töökohtade kvaliteeti;

12. kutsub komisjoni üles tagama, et iga liikmesriik võtaks õiguslikud meetmed, mis on 
vajalikud kõikidele töötajatele või tööotsijatele elukestva õppe pakkumiseks ja sellele 
juurdepääsu tagamiseks.


