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Kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse austamine ning keeleõppe kättesaadavus igaühe
jaoks on põhimõtted, mis kuuluvad Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu alustalade hulka.
Mitmest keelest arusaamise oskus, samuti võõrkeelte rääkimise oskus aitab kodanikel
ennast teostada nii sotsiaalses plaanis kui ka kutsealaselt. Keeleoskus on oluline võrdsete
võimaluste ja integratsiooni seisukohast. Kuigi liikuvuse kasv on ajutiselt peatunud, on
majanduse globaliseerumise ja muutuvate majandustrendide taustal vajadus õppida keeli
ning arendada võõrkeeleõpet soodustavat ja erinevaid kultuure tutvustavat haridust
ilmsem kui kunagi varem.
26. septembril tähistavad Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon Euroopa keelepäeva
10. aastapäeva. Me rõõmustame üheskoos, et viimasel kümnendil on suurenenud
teadlikkus Euroopa keelepärandi rikkusest, et soodustakse ühiskonna mitmekeelsust ja
julgustatakse kodanikke keeli õppima.
2001. aastast alates on keelte ja keeleõppe tähistamiseks peetud iga aasta 26. septembril
Euroopa keelepäeva. Selle päeva tegemised hõlmavad kõiki keeli, kusjuures tähelepanu
pööratakse ka vähem kasutatavate ja õpetatavate keelte tutvustamisele, samuti
sisserändajate keeltele ja viipekeeltele. Euroopa keeltepäeva raames tuleks toetada
elukestva keeleõppe ideed nii isiklikust vaatepunktist lähtuvalt kui ka selleks, et
täisõiguslikult osaleda Euroopa demokraatlikes ühiskondades, samuti enda erialalise
täiendamise seisukohast.
Mõlemad institutsioonid kinnitavad, et jagatud väärtuste ja põhimõtete säilumise huvides
on keelepoliitika ja keelepraktika edendamine jätkuvalt nende tähelepanu all, ning et neil
on kavas jätkata selleks kavandatud meetmete vahelise sünergia loomist nii Brüsselis kui
ka Strasbourgis ja haarata sellesse tegevusse kaasa ka Grazis asuva Euroopa Kaasaegsete
Keelte Keskuse algatused. Olulisemad meetmed on:
• esimene Euroopa keeleoskuse uuring, mida Euroopa Komisjon läbi viib ja mille
aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument, mille on välja töötanud Euroopa
Nõukogu. Keskkooliõpilaste keeloskuse taseme testitulemuste põhjalik analüüs
valmib 2012. aasta esimeses pooles.

• See nõukogus välja töötatud raamdokument on leidnud laialdast kasutust ühtsete
õppekavastandardite ja keeleoskuse hindamise aluste väljatöötamisel ning selle
tulemusena on tugevnenud side elukestva õppe valdkonnas kehtivate Euroopa ja
liikmesriikide kvalifikatsiooniraamistikega, mille algatas ja mida koordineerib
Euroopa Komisjon. Euroopa keeleõppe raamdokument lihtsustab läbipaistvat, õiglast
ja usaldusväärset lähenemist kõikide tasemete keeleoskuse hindamisele ning seda
kasutatakse järjest enam keele õpetamisel ja keeletestide tegemisel nii sisserändajate
kui ka liikuvtööjõu integratsiooniprotsessis, seega aitab see dokument kaasa Euroopa
tööturu ja demokraatlike ühiskondade paremale toimimisele.
• Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni koostöö jätkub eelkõige Euroopa
keeleoskuse indikaatori edasiarendamisel. Selle indikaatori idee pärineb Euroopa
Liidu liikmesriikidelt, kes vajavad seda kui keeleoskuse parandamise vahendit, mille
abil kiirendada vastastikust mõistmist, tugevdada Euroopa kodanike võimalusi
tööturul ja Euroopa majanduse konkurentsivõimet.
• Kutsehariduse ja -koolituse ning täiskasvanuõppe vallas soodustatakse keeleõpet
eesmärgiga parandada kodanike võimalusi tööturul ja nende integreerumist ühiskonda.
See on mõlema institutsiooni ühine prioriteet, mida rakendatakse nende vastavate
töökavade kaudu.
Euroopa Nõukogu vastuvõetud Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte harta on nii
Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda unikaalne vahend Euroopa keelepärandi
säilitamiseks ja tutvustamiseks.
Tulevikus jätkavad Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon tihedat koostööd, et
tutvustada Euroopa kodanikele Euroopa keelelise mitmekesisuse hüvesid. Nende kahe
institutsiooni koostöö aitab edendada pädevuste arendamist võimalikult laialdasel
keelteskaalal, suurendades seeläbi vastastikust austust, parandades võimalusi tööturul,
edendades tööjõu liikuvust ning lihtsustades integreerumist ja aktiivse demokraatliku
kodanikuühiskonna toimimist Euroopa järjest mitmekeelsemas ja mitmekesisemas
ühiskonnas.
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