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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

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

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Täiskasvanuharidus: Kunagi ei ole hilja õppida” 
(KOM(2006)0614);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsust nr 
1720/2006/EÜ, millega luuakse tegevusprogramm elukestva õppe alal;1

– võttes arvesse oma 26. septembri 2006. aasta soovitust põhipädevuste kohta elukestvas 
õppes2;

– võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni demograafiliste väljakutsete ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 23. ja 24. märtsi 2000. aasta Lissaboni kohtumise 
eesistujariigi järeldusi;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 149 ja 150;

– võttes arvesse oma .... septembri 2007. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse statistika 
koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas;4

– võttes arvesse oma .... septembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas5;

– võttes arvesse oma .... septembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa haridus- ja 
koolitussüsteemide tõhususe ning võrdsete võimaluste kohta6;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A6-0000/2007),

A. arvestades, et täiskasvanuharidus on muutumas poliitiliseks prioriteediks ning vajab 
konkreetseid ja kohaseid programme, nähtavust, juurdepääsu ja vahendeid;

B. arvestades, et haridus ja koolitus on kesksel kohal saavutamaks Lissaboni strateegias 
seatud majanduskasvu, konkurentsivõime ja sotsiaalse kaasatuse suurendamise eesmärke;

C. arvestades, et selleks, et saavutada liikmesriikide poolt programmi „Haridus ja koolitus 
  

1 ELT L 327, 24.11.2006, lk 45.
2 ELT L 394, 30.12.2006, lk 10.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, septembri II istungjärk 2007.
5 A6-0245/2007, septembri II istungjärk 2007.
6 A6-0326/2007, septembri II istungjärk 2007.
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2010” raames kokku lepitud osalustase, peaks elukestvas õppes osalema veel neli miljonit 
täiskasvanut;

D. arvestades, et täiskasvanute haridusse investeerimine toob inimeste heaolu ja 
eneseteostuse näol tulu nii ühiskonnale kui ka kultuurile;

E. arvestades, et täiskasvanuharidus annab olulise panuse tööhõive ja liikuvuse edendamisse 
tööturul ning sotsiaalse kaasatuse suurendamisesse, kuna võimaldab kõikidel omandada 
põhipädevusi;

F. arvestades, et täiskasvanuhariduse mitmete vormide jälgimiseks ja poliitika 
väljatöötamiseks on vaja usaldusväärseid andmeid; 

G. arvestades, et teave täiskasvanute koolituse süsteemide kohta ja neile juurdepääs on 
liikmesriigiti väga erinev;

H. arvestades, et formaalse, mitteformaalse ja informaalse hariduse tunnustamine ja 
kinnitamine on elukestva õppe nurgakivi;

I. arvestades, et on hädavajalik siduda täiskasvanuharidus Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistikuga ja parandada selle potentsiaali seoses põhipädevuste ning 
sotsiaalsete ja isiklike oskustega,

1. tervitab komisjoni ettepanekut võtta vastu täiskasvanuhariduse tegevuskava;

2. tunnistab, et eri tasanditel tuleks võtta meetmeid õppimiskultuuri kasvu edendamiseks, 
tugevdamiseks ja kinnistamiseks, eelkõige täiskasvanute puhul;

3. nõuab tungivalt, et liikmesriigid seaksid sisse elukestva õppe kultuuri, keskendudes 
eelkõige täiskasvanute haridusele ja koolitusele, rakendades strateegiaid ja meetmeid, 
mille eesmärk on propageerida teadmiste omandamist ning muuta see atraktiivsemaks ja 
kättesaadavamaks ning ajakohastada kvalifikatsiooni;

Motivatsiooni parandamine (osalemaks täiskasvanuhariduses)

4. nõuab tungivalt täiskasvanuhariduse tõhusamat propageerimist, et motiveerida suuremat 
arvu inimesi sellist haridust omandama; on seisukohal, et täiskasvanuharidus peaks 
mängima strateegias põhirolli, et propageerida meediakampaaniate, teabe, juhendamise ja 
nõustamisteenuse kaudu ning eelkõige ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele 
suunatud teabe-, juhendamis- ja nõustamisteenuse kaudu üldist õppimiskultuuri;

5. nõustub, et eri telefoniliinid ja veebilehed on täiskasvanuhariduse propageerimiseks väga 
tõhusad vahendid ning peaksid olema suunatud peamiselt madala kvalifikatsiooniga 
töötajatele ja eakatele;

Statistilised andmed

6. on arvamusel, et täiskasvanuhariduse valdkonnas strateegiate arendamiseks ja jälgimiseks 
ning integreeritud elukestva õppe programmi suunamiseks ja orienteerimiseks on vaja 
võrreldavaid statistilisi andmeid; 
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7. on seisukohal, et Euroopa täiskasvanuhariduse uuringut tuleb toetada nii 
täiskasvanuharidust käsitleva võrreldava teabe kogumise kui ka ühiste kontseptsioonide 
propageerimise vahendina;

8. kutsub Euroopa institutsioone ja liikmesriike üles julgustama heade tavade vahetust;

Tööelu, pereelu ja elukestva õppe ühitamine ning koolituse korraldus

9. juhib tähelepanu, et pereelu, tööelu ja elukestva õppe ühitamine ei nõua mitte ainult 
suuremat paindlikkust aja ja ruumi kasutamisel, vaid ka sotsiaalseid, majandus- ja 
maksusoodustusi, et parandada täiskasvanute juurdepääsu koolitus- ja 
haridusprogrammidele;

10. rõhutab vajadust tõhustada uute tehnoloogiate kasutamist ning märgib sellega seoses, et 
tuleks julgustada Internetile juurdepääsu parandamist uute teabeallikate ja õppimisviiside, 
nagu kaugõppeprogrammid, soodustamiseks;

11. juhib tähelepanu vajadusele laiendada avalik-õiguslike ja eraõiguslike 
lastehoiuvõimaluste ulatust ning kaasata tööandjad, kes võiksid pakkuda oma ettevõttes 
lastehoiuvõimalust;

Põlvkondadevaheline solidaarsus (vanuselise diskrimineerimise vastu) ja 
kultuuridevaheline solidaarsus

12. tuletab meelde, et demograafilised muutused toovad liikmesriikides kaasa hulga keerulisi 
omavahel seotud probleeme ning et meie ühiskond peab põlvkondade vahel välja 
kujundama uued solidaarsusvormid;

13. teeb seepärast ettepaneku parandada täiskasvanute, eelkõige vanemate inimeste 
teadmiste, oskuste ja kogemuste vahetust mentorlusprogrammide kaudu, et toetada eri 
ettevõtlusvorme ja käsitööliike; peab samuti oluliseks, et sellised mentorid oleksid seotud 
võrgustiku abil, mille kaudu nad saavad teavet jagada ja vahetada;

14. rõhutab perekonnapõhise õppimise lähenemisviisi tähtsust, mille puhul lapsevanemad on 
motiveeritud õppimise juurde naasma, sest nad soovivad aidata oma lastel koolis edukalt 
toime tulla;

15. toetab vabatahtlike programmide väljaarendamist seoses rolliga, mida nad etendavad 
põlvkondadevahelises solidaarsuses ning kogemuste ja kvalifikatsiooni tunnustamises;

16. rõhutab vajadust pakkuda liikuvuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse raames eelkõige 
sisserändajatele paindlikke hariduse omandamise võimalusi ja koolitusprogramme, 
samuti sobivaid võimalusi nende realiseerimiseks;

Keeleõppe tähtsus ja „riskirühmade” erivajadused

17. näeb riiklike ja kohalike keskuste asutamist sisserändajate toetamiseks peamise 
vahendina, mille abil tehakse kättesaadavaks kasulik teave ning selgitatakse 
sisserändajate täieliku ühiskonda integreerimisega seotud küsimusi;
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18. kinnitab eelkõige sisserändajatele mõeldud keelekursuste ulatuslikuma toetamise tähtsust;

19. toetab mõtet seada sisserändajate, madala kvalifikatsiooniga ja puuetega inimeste puhul 
sisse oskuste kaardistamine; usub samuti, et lisaks majanduslikule kasule võivad sellised 
oskuste kaardistamised aidata kaasa ka rassismi, ksenofoobia, diskrimineerimise ja 
tõrjumise vähendamisele; 

Juurdepääs kõrgharidusele

20. on seisukohal, et juurdepääs kõrgharidusele peaks hõlmama laiemat üldsust, sealhulgas 
töökogemusega täiskasvanuid ja vanemaid inimesi;

21. juhib tähelepanu, et konkurentsivõime, paindlikkuse, kättesaadavuse ja tõhususe 
parandamiseks on vaja keskkoolisüsteeme kaasajastada:

Koolituse kvaliteedi, õpetamise ja mitmekesisuse parandamine

22. rõhutab vajadust, et täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutseksid kõrge kvalifikatsiooniga 
töötajad; usub, et täiskasvanute koolitajatele tuleks pakkuda eriprogramme, ning 
julgustab avama ülikooli kraadiprogramme, kus antakse diplom täiskasvanuhariduse alal;

23. toetab meetmeid, mille eesmärk on parandada täiskasvanuhariduses pädevuse edastamist 
ja liikuvust, näiteks:

a) Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ja EUROPASSi rakendamine ja laiendamine;
b) põhioskuste, põhipädevuse, formaalse, mitteformaalse ja informaalse kvalifikatsiooni 

ning hariduse tunnustamine ja kinnitamine, et tagada õpitulemuste läbipaistvus, 
soodustades sellega õppimise käigus saavutatu tunnustamist ning eri õppevõimaluste 
vahelist siiret;

Rahastamine

24. nõuab, et tööandjad rahastaksid ja korraldaksid oma töötajate koolitust laialdaselt ning 
seda toetaksid maksusoodustused, sest töötajate kvalifikatsioon ja oskused on 
innovatsiooni, tootlikkuse ja konkurentsivõime põhielement;

25. nõuab tungivalt õigusloomega seotud meetmete ning täiskasvanuharidusega seotud 
institutsioonilise raamistiku, võrgustike ja organite või ühenduste partnerlusühenduste 
vahelist koordineerimist, koostööd, tõhusust ja läbipaistvust, kasutades kohalikke, 
piirkondlikke, riiklikke, Euroopa (avalikke või eraomandis) rahalisi vahendeid;

26. peab esmatähtsaks finantssoodustuste pakkumist, mis võimaldaksid inimestele vaba 
juurdepääsu koolitusele ja haridusele ning sellest tulenevaid eeliseid; juhib tähelepanu, et 
selliseid finantssoodustusi võiks anda maksusoodustuste, toetuste, abi, 
kaasfinantseerimise või maksu- või täiskasvanuhariduse jaoks kohaseid töötingimusi 
pakkuvate tööandjate sotsiaalkindlustuskulude vähendamise kaudu;

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.
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2006. aasta oktoobris avaldas komisjon teatise „Täiskasvanuharidus: Kunagi ei ole hilja 
õppida” ja töötab nüüd „Täiskasvanuhariduse 2007. aasta töökava” kallal, mille vastuvõtmine 
on ette nähtud septembri lõpus, oktoobri alguses. Teatises rõhutatakse täiskasvanukoolituse 
tähtsat panust tööhõivesse ja liikuvusse kaasaja tööturul ning sotsiaalsesse kaasatusse.

Praeguste majanduslike ja sotsiaalsete muutuste ulatus, kiire üleminek teadmistepõhisesse 
ühiskonda ning Euroopa elanikkonna vananemisest põhjustatud demograafilised muutused on 
kõik väljakutsed, mis nõuavad elukestva õppe raamistikus uut lähenemisviisi haridusele ja 
koolitusele. 

Haridus ja koolitus ei saa enam piirduda kooliaastate ja koolile järgnevate aastatega, neid 
tuleb ajakohastada ja laiendada kogu tööelu kestel; see on elukestev ja ulatuslik protsess. 
Haridus ja eelkõige täiskasvanute koolitus toetavad isiklikku arengut, eneseaustust, 
kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust ja kultuuridevahelist dialoogi. 

Euroopa Liit on oma haridus- ja koolitusprogrammide kaudu otsekontaktis paljude oma 
kodanikega, kuid liikmesriigiti on osalus väga erinev.

Täiskasvanuharidust on vaja edendada. Täiskasvanute osalemine hariduses ja koolituses ei ole 
piisav, kui EL soovib jõuda eesmärgini, et 2010. aastaks osaleks koolitustel 12,5% 
täiskasvanutest.

Raportöör kiidab heaks komisjoni progressiivse lähenemisviisi ning toetab tulevase töökava 
kallal tehtavat tööd, pidades silmas järgmisi väljakutseid:
a) kõrvaldada osalemist takistavad asjaolud. Osalemine hariduses ja koolituses on endiselt 
piiratud. Liikmesriigid peaksid kasutusele võtma kvaliteetsed juhend- ja teabesüsteemid, 
samuti üksikisikutele suunatud sihtotstarbelised finantssoodustused ning toetama kohalikku 
partnerlust; 
b) tagada täiskasvanuhariduse kvaliteet. Täiskasvanuhariduse kvaliteedi tagamiseks tuleb 
erilist tähelepanu pöörata kvaliteedi eri mõõtmetele, pühendades erilist tähelepanu töötajate 
arendamisele, kvaliteedi tagamise mehhanismidele ning meetoditele ja materjalidele; 

c) võtta kasutusele õpitulemust tunnustavad ja kinnitavad süsteemid. Liikmesriikidel 
palutakse siduda nimetatud süsteemid Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku taustal oma riiklike 
kvalifikatsiooniraamistikega;
d) investeerida vananevasse elanikkonda ja sisserändajatesse. Liikmesriigid peaksid 
investeerima vanematesse inimestesse ja sisserändajatesse hariduse ja koolituse kaudu, mis 
sobib õppija vajadustega, parandades teadlikkust sisserändajate ja vanemate inimeste olulise 
rolli kohta Euroopa ühiskonnas ja majanduses;
e) leida võimalus edasiminekut mõõta. Usaldusväärsed andmed koos asjakohaste näitajate ja 
võrdlusandmetega on tõenduspõhiseks poliitikakujundamiseks hädavajalikud. Andmete 
kvaliteeti ja võrreldavust tuleb jätkuvalt parandada.

Raportöör on seisukohal, et teatis valmib õigel ajal ja töökava on paljutõotav, ning usub, et 
õppimiskultuuri, eriti täiskasvanute õppimiskultuuri propageerimiseks, tugevdamiseks ja 
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kinnistamiseks tuleks meetmeid võtta eri tasanditel. 

Raportöör viitab nendele meetmetele läbi kogu raporti, osutades liikmesriikide headele 
tavadele ning pakkudes samuti välja meetmeid, mille võiks kasutusele võtta. 

Meetmed keskenduvad peamiselt järgmisele:
1. motivatsioon
2. statistika
3. töö- ja pereelu, elukestva õppe ning koolituse tõhusa korralduse ühendamine
4. põlvkondadevaheline solidaarsus ja kultuuridevaheline solidaarsus
5. keeleõppe tähtsus ja „riskirühmade” erivajadused
6. juurdepääs kõrgharidusele
7. koolituse kvaliteedi, pedagoogika ja mitmekesisuse parandamine
8. rahastamine

Raportöör rõhutab mõtet, et täiskasvanuharidus on elukestva õppe elutähtis komponent ja 
väga keeruline valdkond. Täiskasvanud peavad siduma õppimise oma teadmiste, kogemuste 
ja kultuurilise taustaga. Selleks et täiskasvanute koolitus oleks väärtuslik, peab see seostuma 
nende kohustustega, indiviidiga.

Seepärast on oluline võtta kõik need meetmed võimalikult ruttu; ajastul, kus üleilmastumine, 
demograafilised probleemid, majanduslikud ja sotsiaalsed muutused Euroopas nõuavad 
kvalifikatsiooni ja oskuste paremat kohandamist era-, ühiskonna- ja tööelus, on täiskasvanute 
koolitus muutunud aina olulisemaks. 


