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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus põhipädevuste 
kohta elukestvas õppes
(KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0548)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 149 lõiget 4 ja artikli 150 
lõiget 4, mille alusel komisjon esitas ettepaneku parlamendile (C6 0375/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0000/2006);

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Lisa sissejuhatuse uus tekst pärast pealkirja

Globaliseerumine seab Euroopa Liidule 
jätkuvalt uusi väljakutseid, seepärast 
vajab iga kodanik laialdasi põhipädevusi, 
et paindlikult kohaneda kiirete muutuste 
ja maailmaga, kus kõik on omavahel üha 
enam seotud.
Haridusel oma kaksikrollis – nii 
sotsiaalses kui ka majanduslikus plaanis –
on võtmetähtsus selle tagamisel, et 
Euroopa kodanikud omandaksid 
põhipädevused, mis on vajalikud 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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seesuguste muutustega paindlikuks 
kohanemiseks.
Eriti tuleks arvestada õppijate erinevaid 
vajadusi võrdsuse ja juurdepääsu 
tagamiseks neile elanikkonnarühmadele, 
kes isiklike, sotsiaalsete, kultuuriliste või 
majanduslike olude tõttu on ebasoodsas 
olukorras ja vajavad seega oma 
hariduspotentsiaali realiseerimiseks erilist 
toetust, nagu väheste põhioskustega 
inimesed, kooli pooleli jätnud, 
pikaajalised töötud, vanemaealised, 
sisserändajad ja puudega inimesed. 
Selles kontekstis on käesolevate suuniste 
põhieesmärgid järgmised:
1) välja selgitada ja määratleda 
põhipädevused, mis on vajalikud 
eneseteostuseks, aktiivseks 
kodakondsuseks, sotsiaalseks 
ühtekuuluvuseks ja töö leidmiseks 
teadmisteühiskonnas;
2) toetada liikmesriikide tööd, mis aitab 
tagada, et alushariduse ja -õppe 
omandamisega on noorte põhipädevused 
arenenud sellisele tasemele, mis valmistab 
neid ette täiskasvanuikka jõudmiseks, ja 
et täiskasvanutel oleks võimalus 
põhipädevusi kogu elu jooksul edasi 
arendada ja ajakohastada;
3) koostada üleeuroopalised suunised 
(põhipädevused elukestvas õppes) 
poliitikute, haridusspetsialistide, 
tööandjate ja õppijate endi tarbeks, mis 
lihtsustaks riigisisest ja ELi tasandi tööd 
ühiste eesmärkide saavutamise nimel;
4) luua raamistik edasiseks tegevuseks 
ühenduse tasandil nii tööprogrammi 
„Haridus ja koolitus 2010“ kui ühenduse 
haridus- ja koolitusprogrammide raames. 

Muudatusettepanek 2
Lisa sissejuhatuse esimese lõigu "Suunistes määratakse kaheksa põhipädevust" punkt 7
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7. Ettevõtlikkus; 7. Algatusvõime ja ettevõtlikkus;

Muudatusettepanek 3
Lisa sissejuhatuse esimese lõigu "Suunistes määratakse kaheksa põhipädevust" punkt 8

8. Kultuuripädevus. 8. Kultuuriteadlikkus ja -pädevus.

Muudatusettepanek 4
Lisa punkti 6 "Interpersonaalne, kultuuridevaheline ja sotsiaalne pädevus ning 

kodanikupädevus" alapealkirja "Pädevusega seotud teadmised, oskused ja suhtumised" 
alapunkt A

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, 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. Sama 
oluline on tunda inimeste, rühmade, 
tööorganisatsioonide, soolise 
võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise, ühiskonna ja 
kultuuriga seotud põhitõdesid. Väga 
oluline on mõista Euroopa ühiskondade 
paljukultuurilisust ning 
sotsiaalmajanduslikke mõõtmeid ning seda, 
kuidas rahvuslik kultuuriline identiteet 
suhestub Euroopa identiteediga.

Muudatusettepanek 5
Lisa punkti 6 "Interpersonaalne, kultuuridevaheline ja sotsiaalne pädevus ning 

kodanikupädevus" alapealkirja "Pädevusega seotud teadmised, oskused ja suhtumised" 
alapunkt B 

B. Kodanikupädevus põhineb teadmistel 
demokraatia, kodakondsuse ja 
kodanikuõiguste kohta, mis hõlmab ka 
teadmisi selle kohta, kuidas neid mõisteid 
väljendatakse Euroopa Liidu põhiõiguste 

B. Kodanikupädevus põhineb teadmistel 
demokraatia, kodakondsuse ja 
kodanikuõiguste kohta, mis hõlmab ka 
teadmisi selle kohta, kuidas neid mõisteid 
väljendatakse Euroopa Liidu põhiõiguste 
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hartas ja rahvusvahelistes deklaratsioonides 
ning kohaldatakse mitmesugustes 
institutsioonides piirkondlikul, riiklikul, 
üleeuroopalisel ja rahvusvahelisel tasandil.  
Oluline on teada ka peamisi sündmusi, 
suundumusi ja muutuste põhjusi oma riigi, 
Euroopa ja maailma ajaloos ning olevikus
– eelkõige mõista Euroopa mitmekesisust
– ning sotsiaalsete ja poliitiliste liikumiste 
eesmärke, väärtusi ja poliitikat. 

hartas ja rahvusvahelistes deklaratsioonides 
ning kohaldatakse mitmesugustes 
institutsioonides piirkondlikul, riiklikul, 
üleeuroopalisel ja rahvusvahelisel tasandil.  
Oluline on teada kaasaja sündmusi, 
samuti peamisi sündmusi ja suundumusi 
oma riigi ning Euroopa ajaloos –
sealhulgas seoses Euroopa 
integratsiooniprotsessi ja selle 
saavutustega – ja maailma ajaloos. 
Ühtlasi tuleks arendada teadlikkust 
Euroopa mitmekesisusest ja kultuurilisest 
identiteedist, samuti ka sotsiaalsete ja 
poliitiliste liikumiste eesmärkidest, 
väärtustest ja poliitikast.

Muudatusettepanek 6
Lisa punkti 6 "Interpersonaalne, kultuuridevaheline ja sotsiaalne pädevus ning 

kodanikupädevus" alapealkirja "Pädevusega seotud teadmised, oskused ja suhtumised" 
alapunkti B kolmas lõik 

Positiivne suhtumine eeldab igakülgset 
austust inimõiguste vastu ja võrdsuse 
tunnustamist demokraatia alusena ning eri 
religioonide ja rahvuste väärtussüsteemide 
vaheliste erinevuste mõistmist. Samuti on 
tähtis, et inimene tunnetaks oma kuuluvust 
kohalikku kogukonda, riiki, Euroopa Liitu, 
Euroopasse ja maailma üldiselt ning 
sooviks osaleda demokraatlikus 
otsustusprotsessis kõigil tasanditel. 
Konstruktiivne osalemine eeldab ka soovi 
olla aktiivne kodanik, toetada sotsiaalset 
mitmekesisust ja ühtekuuluvust ning 
austada teiste väärtushinnanguid ja 
privaatsust.

Positiivne suhtumine eeldab igakülgset 
austust inimõiguste vastu ja võrdsuse 
tunnustamist demokraatia alusena ning eri 
religioonide ja rahvuste väärtussüsteemide 
vaheliste erinevuste mõistmist. Samuti on 
tähtis, et inimene tunnetaks oma kuuluvust 
kohalikku kogukonda, riiki, Euroopa Liitu, 
Euroopasse ja maailma üldiselt ning 
sooviks osaleda demokraatlikus 
otsustusprotsessis kõigil tasanditel. Sinna 
alla käib ka vastutustunde ilmutamine, 
samuti mõistmise ja austuse 
ülesnäitamine ühiste väärtuste suhtes, mis 
on vajalikud ühenduse ühtekuuluvuse 
tagamiseks, nagu demokraatlike 
põhimõtete austamine. Konstruktiivne 
osalemine eeldab ka soovi olla aktiivne 
kodanik, toetada sotsiaalset mitmekesisust 
ja ühtekuuluvust ning austada teiste 
väärtushinnanguid ja privaatsust.

Muudatusettepanek 7
Lisa punkti 7 pealkiri
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7. Ettevõtlikkus 7. Algatusvõime ja ettevõtlikkus

Muudatusettepanek 8
Lisa punkti 8 pealkiri

8. Kultuuripädevus 8. Kultuuriteadlikkus ja -pädevus.

Muudatusettepanek 9
Lisa punkti 8 alapealkirja "Pädevusega seotud teadmised, oskused ja suhtumised" esimene 

lõik

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.

Kultuurilised teadmised seisnevad 
teadlikkuses kohalikust, oma riigi ja 
Euroopa kultuuripärandist ning nende 
rollist maailmas. See hõlmab põhiteadmisi 
peamistest kultuurisaavutustest, sealhulgas 
popkultuurist. Tähtis on mõista Euroopa (ja 
Euroopa riikide) kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust ja vajadust seda säilitada, 
üldiste maitse-eelistuste muutumist ning 
esteetiliste tegurite olulisust igapäevaelus.
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SELETUSKIRI

KOMISJONI  ETTEPANEK

Kommenteeritavas soovituses esitatakse üleeuroopalised suunised põhipädevuste kohta ning 
selgitatakse, kuidas saab elukestva õppe kaudu tagada sellised pädevused kõigile Euroopa 
kodanikele.

Soovitus aitab kaasa majanduskasvule ja tööhõivele suunatud Lissaboni strateegiale ning eriti 
tööprogrammi "Haridus ja koolitus 2010" rakendamisele.

Teadmistepõhise ühiskonna areng Lissaboni protsessi kontekstis eeldab, et liikmesriigid 
kiirendaksid oma haridus- ja koolitussüsteemide reforme, et sealhulgas jõuda üleeuroopaliste 
võrdlevate hindamiskriteeriumideni noorte inimeste kvalifikatsioonide ja pädevuste 
parandamiseks.

Ettepanek luua üleeuroopalised suunised põhipädevuste kohta kujutab endast selles mõttes 
liikmesriikide püüdluste edendamise praktilist vahendit, mis peab tagama selle, et Euroopa 
kodanikud omandaksid ja ajakohastaksid põhipädevusi, mis on vajalikud isiklikus, avalikus ja 
tööalases sfääris.

Suunistes määratletakse järgmised kaheksa põhipädevust, mis peaksid olema igal eurooplasel: 
1. Emakeeleoskus; 
2. Võõrkeeleoskus; 
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. 

Lisaks põhipädevuste määratlusele selgitab soovitus, et rakendusotsuseid saab kõige 
edukamalt vastu võtta riiklikul, piirkondlikul ja/või kohalikul tasandil.  Soovitusega 
kutsutakse liikmesriike üles tagama, et alusharidus ja -õpe võimaldaks kõigil omandada 
põhipädevused, ning julgustab neid lahendama haridusliku ebavõrdsusega seotud probleeme.  
Soovituses osutatakse vajadusele laialdase täiskasvanuhariduse infrastruktuuri 
väljatöötamiseks koostöös kõigi asjakohaste partneritega.

Soovituse konkreetsemad eesmärgid on:

- välja selgitada ja määratleda põhipädevused;
- toetada liikmesriikide tööd, mis aitab tagada, et alushariduse ja -õppe omandamisega on 

noorte põhipädevused arenenud sellisele tasemele, mis valmistab neid ette 
täiskasvanuikka jõudmiseks; 

- koostada üleeuroopalised suunised poliitikute, haridusspetsialistide, tööandjate ja õppijate 
endi tarbeks;
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- luua raamistik edasiseks tegevuseks ühenduse tasandil. 

Nende eesmärkide saavutamiseks tehakse ettepanek toetada riiklikke reforme järgmiste 
konkreetsete meetmetega:

- õppimine üksteiselt (peer learning), heade tavade vahetamine, tööprogrammi „Haridus ja 
koolitus 2010“ arenguaruannete esitamine iga kahe aasta tagant;

- asjaomaste projektide toetamine ühenduse haridus- ja koolitusprogrammide kaudu;
- ühise arusaama kujundamine põhipädevustest ja nende seostest tööhõive- ja 

sotsiaalpoliitikaga;
- partnerluste edendamine sotsiaalpartneritega ning teiste asjaomaste organisatsioonidega.

Ettepanek ei mõjuta ühenduse eelarvet.

RAPORTÖÖRI MÄRKUSED JA MUUDATUSETTEPANEKUD 

Raportöör toetab komisjoni käesolevat ettepanekut, mis aitab kaasa Lissaboni uuendatud 
strateegia eesmärkide saavutamisele ning on eriti oluline elukestva õppe kontekstis.

Sellega seoses rõhutab raportöör eelkõige vajadust suurendada investeeringuid haridusse, 
koolitusse ja oskustesse.

Ta tunnustab põhipädevustega seoses üleeuroopaliste suuniste loomist, mis aitavad Euroopa 
kodanikel teadmistepõhises ühiskonnas muutuva tööturuga kohaneda.

Raportöör rõhutab eriti, et põhioskuste omandamine peaks olema kättesaadav kõigile Euroopa 
kodanikele, sealhulgas erivajadustega inimestele, koolist väljalangejatele, puudega inimestele, 
pikaajalistele töötutele, vanematele inimestele ja väheste põhioskustega inimestele. 
Ta esitab vastavasisulise muudatusettepaneku ja peab positiivseks seda, et ettepaneku punktis 
2 soovitatakse liikmesriikidel 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.

Raportöör teeb ettepaneku laiendada lisa sissejuhtaust, sealhulgas lisada suuniste eesmärgid. 

Ta esitab veel järgmised muudatusettepanekud, mis on seotud lisas määratletud 
põhipädevustega:

- Punkt 6: ta täpsustab kodanikupädevuse aluseks olevate teadmiste ja suhtumiste 
määratlust ning rõhutab seejuures Euroopa mõõtme tähtsust, mis on tihedalt seotud 
teadmistega Euroopa ajaloost ja integratsiooniprotsessist, samuti teadlikkusega Euroopa 
kultuurilisest identiteedist ja ühistest väärtustest.

- Punkt 7: raportöör rõhutab algatusvõime kui põhipädevuse tähtsust ning teeb ettepaneku 
antud punkti pealkirja vastavalt täiendada.
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- Punkt 8: ta teeb ettepaneku selle punkti pealkirja ja põhipädevuse määratlust 
kultuuriteadlikkuse lisamõõtmega täiendada. 

Raportöör on pealegi seisukohal, et elukestva õppe käigus tuleb tõhusalt edendada nii 
põhipädevuste omandamist kui ka nende edasiarendamist ja ajakohastamist, et toetada 
täiendkoolitust ja tööalast konkurentsivõimet.

Ta tervitab asjaolu, et ettepanek toetab elukestva õppe strateegiate ning haridus- ja 
koolitussüsteemide väljatöötamist liikmesriikides ning soodustab seega õppekavade reforme 
ja ühtse täiskasvanuhariduse ja -õppe süsteemi loomist. 

Raportöör on seisukohal, et käesoleva ettepaneku puhul tuleks arvestada mõjudega teistele 
üleeuroopalistele programmidele ja algatustele, nagu näiteks ühtne tegevusprogramm 
elukestva õppe alal ja Euroopa kvalifikatsioonide raamistik.

Peale selle tuleb läbi viia põhjalik mõju-uuring üksikute pädevuste omandamise kohta, näiteks 
selles plaanis, mis on iga üksiku pädevuse eesmärk ning kuidas see mõjutab üksikisiku 
sotsiaalset ja tööalast elu.

Raportöör toetab põhipädevuste suuniste ettepaneku kiiret kasutuselevõtmist.


