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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. Съгласява се с възгледа, че обучението през целия живот играе важна роля по 
отношение на конкурентоспособността, възможността за намиране на работа и 
социалното включване, но също така и за преодоляване на несъответствията на 
пазара на труда и за постигане на лисабонската цел за по-голямо участие на хората 
над 50-годишна възраст.

2. Подчертава значението на обучението за възрастни за понижаване на 
безработицата, както и за постигане на целта за създаване на по-добри работни 
места в Европа.  

3. Посочва, че обучението през целия живот увеличава не само възможността за 
намиране на работа, но и мобилността, която е важна за функционирането на 
вътрешния пазар. 

4. Изтъква, че ниската квалификация предполага риск от оставане без работа, и че чрез 
обучение отделните хора ще запазят или придобият уменията, необходими за 
намиране на работа.

5. Подчертава важността на това, всички граждани да имат равен достъп и възможност 
да вземат участие в програми за обучение през целия живот, и в този контекст 
изказва съжаление относно факта, че е най-малка вероятността да участват хората с 
най-ниско изходно ниво на образование, по-възрастните хора, хората в селски 
райони и хората с увреждания, което се отнася за всички държави.  

6. Подчертава значението на обучението за възрастни при интегрирането на мигранти 
и повишаването на тяхната възможност за намиране на работа. 

7. Подчертава значението на активното включване на социалните партньори и други 
заинтересовани страни.  

8. Подчертава значението на ЕСФ и други структурни фондове за постигане на тези 
цели. 

9. Подчертава, че подобреното предлагане на обучение за възрастни е от съществено 
значение за повишаване на степента на участие. Мерките за насърчаване на 
ефективно предлагане включват осигуряване на места за обучение, детски 
заведения по места, дистанционно обучение за хората в отдалечени райони, 
информация и напътствия, както и програми, приспособени към конкретната 
ситуация и гъвкава организация на учебния процес.

10. Настоятелно призовава държавите-членки да вземат съответни мерки по отношение 
на ниската степен на заетост сред по-възрастното активно население и да осигурят 
подходящи условия за постигане на по-висока заетост, независимо дали става дума 
за първоначално постъпване на работа, връщане на работа или желание да се 
удължи периода на активна заетост.
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11. Насърчава държавите-членки да предоставят фискални и други стимули както за 
работещите, с цел да се осигури по-дълъг период на активна заетост, така и за 
работодателите, с цел те да назначават и задържат на работа по-възрастни 
работници, чрез предоставяне на възможности за обучение през целия живот и чрез 
подобряване условията на труд и качеството на работната среда.

12. Призовава Комисията да гарантира, че всички държави-членки вземат 
необходимите законови мерки за предлагане и осигуряване на достъп до обучение 
през целия живот за всички, които работят или търсят работа.


