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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. tilslutter sig det synspunkt, at livslang uddannelse spiller en vigtig rolle for 
konkurrencedygtighed, anvendelighed på arbejdsmarkedet og social inddragelse, men 
også for løsningen af problemerne på arbejdsmarkedet og opfyldelse af Lissabon-målet 
vedrørende en højere beskæftigelsesprocent for folk over 50 år;

2. understreger betydningen af voksenuddannelse med henblik på at sænke 
arbejdsløshedsprocenten såvel som at nå frem til målet om at skabe bedre job i Europa;

3. understreger, at livslang uddannelse ikke blot øger arbejdstagernes mulighed for at finde 
beskæftigelse, men også øger deres mobilitet, som er vigtig for det indre markeds 
funktion;

4. peger på, at et lavt kvalifikationsniveau medfører en risiko for arbejdsløshed, og at den 
enkelte via uddannelse fortsat vil kunne besidde eller erhverve de kompetencer, der er 
nødvendige for at finde arbejde;

5. understreger det vigtige i, at alle borgere har lige adgang og mulighed for at deltage i 
programmerne for livslang uddannelse og beklager i denne forbindelse, at de mennesker, 
der har det laveste oprindelige uddannelsesniveau, ældre mennesker, folk i landdistrikter 
og handicappede har ringe sandsynlighed for at deltage i alle lande;

6. understreger betydningen af voksenuddannelse med henblik på at integrere indvandrere 
og forbedre deres anvendelighed på arbejdsmarkedet;

7. understreger vigtigheden af aktivt at inddrage arbejdsmarkedets parter og andre parter;

8. understreger betydningen af Den Europæiske Socialfond og andre strukturfonde med 
henblik på at nå disse mål;

9. understreger, at forbedring af voksenuddannelsen er væsentlig for at øge deltagelsen; 
foranstaltninger til at fremme effektiv uddannelse kan bl.a. være tilstedeværelse af 
uddannelsessteder, børnepasningsfaciliteter lokalt, muligheder for fjernstudium for folk i 
fjerntliggende områder, information og vejledning, skræddersyede programmer og 
fleksible undervisningsordninger;

10. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger med 
henblik på at gøre noget ved den lave beskæftigelsesprocent for ældre arbejdstagere og 
skabe de rigtige vilkår for at fremme fremskridt i beskæftigelsen, uanset om det er det 
første job, tilbagevenden til beskæftigelse eller et ønske om at forlænge arbejdslivet;

11. opmuntrer medlemsstaterne til at udarbejde skattemæssige og andre incitamenter både for 
arbejdstagere for at sikre et længere arbejdsliv og for arbejdsgiverne for at ansætte og 
beholde ældre arbejdstagere ved at skabe livslange uddannelsesmuligheder og ved at 
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forbedre arbejdsvilkårene og kvaliteten i arbejdet;

12. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at hver enkelt medlemsstat tager de nødvendige 
retlige skridt med henblik på at tilbyde og skaffe adgang til livslang uddannelse for alle 
arbejdstagere og jobsøgere.


