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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s názorem, že celoživotní vzdělávání hraje významnou roli z hlediska 
konkurenceschopnosti, uplatnění na trhu práce a začlenění do společnosti, ale rovněž  
překonání nesouladů na trhu práce a dosažení lisabonského cíle vyšší míry účasti 
pracovníků starších padesáti let;

2. zdůrazňuje význam vzdělávání dospělých pro snižování nezaměstnanosti a rovněž 
dosažení cíle vytvořit v Evropě lepší pracovní místa;  

3. zdůrazňuje, celoživotní vzdělávání nejenže zvyšuje uplatnění na trhu práce pracovníků, 
ale rovněž jejich mobilitu, což je pro fungování vnitřního trhu důležité; 

4. poukazuje na to, že nízká úroveň kvalifikace plyne riziko nezaměstnanosti a vzděláváním 
si jedinec udrží nebo získá nové schopnosti, které jsou pro získání zaměstnání;

5. zdůrazňuje, že je důležité, aby všichni občané měli rovný přístup a příležitosti účastnit se 
programů celoživotního vzdělávání a lituje toho, že jedinci s nejnižší úrovní původního 
vzdělání, starší lidé, lidé z venkovských oblastí a osoby se zdravotním postižením se 
takových programů ve všech zemích účastní v nejmenší míře;  

6. zdůrazňuje důležitost vzdělávání dospělých při začlenění přistěhovalců a zvyšování jejich 
uplatnění na trhu práce; 

7. zdůrazňuje význam aktivního zapojení sociálních partnerů  a ostatních zainteresovaných 
stran;  

8. podtrhuje význam fondu ESF a ostatních strukturálních fondů určených k dosažení těchto 
cílů; 

9. zdůrazňuje, že pro vyšší zapojení do profesního života je zásadní zajistit kvalitnější 
vzdělávání dospělých. Opatření k podpoře jeho účinnějšího zajištění zahrnují dostupnost 
vzdělávacích center, zařízení péče o dítě na lokální úrovni, služby vzdělávání na dálku pro 
osoby z odlehlých oblastí, informace a pokyny, kurzy na míru a pružné výukové 
programy;  

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly vhodná opatření k řešení nízké míry 
zaměstnanosti starších pracovníků a nastavily příznivé podmínky pro usnadnění vstupu do 
zaměstnání, ať se jedná o první zaměstnání, návrat do zaměstnání nebo snahu o 
prodloužení profesního života;

11. nabádá členské státy, aby poskytovaly daňové a jiné pobídky jak pro zaměstnance, aby 
jim byl zajištěn delší profesní život, tak pro zaměstnavatele, aby přijímali a zaměstnávali 
starší zaměstnance tak, že budou poskytovat možnosti celoživotního vzdělávání a 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu práce;

12. vyzývá Komisi, aby zajistila, že každý členský stát učiní nezbytné právní kroky pro 
nabídku a zajištění přístupu k celoživotnímu vzdělávání pro všechny zaměstnance a 
uchazeče o zaměstnání.


