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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συμφωνεί με την άποψη ότι η διά βίου μάθηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την 
ανταγωνιστικότητα, την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη, αλλά και για την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και την επίτευξη του στόχου της 
Λισαβόνας που αφορά την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής για άτομα ηλικίας άνω των 
50 ετών·

2. υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι σημαντική προκειμένου να μειωθεί το 
ποσοστό ανεργίας και να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας καλύτερων θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη·

3. επισημαίνει ότι η διά βίου μάθηση αυξάνει όχι μόνο την απασχολησιμότητα των 
εργαζομένων αλλά και την κινητικότητά τους, γεγονός που είναι σημαντικό για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

4. υπογραμμίζει ότι το χαμηλό επίπεδο προσόντων εγκυμονεί τον κίνδυνο ανεργίας και ότι,
μέσω της κατάρτισης, το άτομο διατηρεί ή αποκτά τις απαραίτητες ικανότητες που θα του 
εξασφαλίσουν εργασία·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να έχουν ίση πρόσβαση και ευκαιρίες 
συμμετοχής σε προγράμματα διά βίου μάθησης και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, σε όλες τις χώρες, τα άτομα με το χαμηλότερο επίπεδο βασικής 
εκπαίδευσης, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, τα άτομα σε αγροτικές περιοχές και τα άτομα με 
αναπηρία έχουν τις μικρότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν σε παρόμοια προγράμματα·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων για την ένταξη των μεταναστών και 
την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους·

7. τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και άλλων 
ενδιαφερόμενων παραγόντων·

8. υπογραμμίζει τη σημασία του ΕΚΤ και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων για την 
εκπλήρωση των στόχων αυτών·

9. τονίζει ότι η βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ουσιώδης για την 
αύξηση της συμμετοχής· τα μέτρα προώθησης αποτελεσματικών προγραμμάτων 
περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα των τόπων εκπαίδευσης, υπηρεσίες φροντίδας των 
παιδιών σε τοπικό επίπεδο, υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για άτομα σε 
απομακρυσμένες περιοχές, ενημέρωση και καθοδήγηση, προσαρμοσμένα προγράμματα 
και ευέλικτες ρυθμίσεις διδασκαλίας·
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10. προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και να 
δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να διευκολύνουν την πρόοδο στην 
απασχόληση, είτε πρόκειται για πρώτη απασχόληση είτε για επιστροφή στην εργασία ή 
για την επιθυμία παράτασης του εργασιακού βίου·

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν φορολογικά και άλλα κίνητρα τόσο στους 
εργαζόμενους, για τη διασφάλιση πιο μακρόχρονου εργασιακού βίου, όσο και στους 
εργοδότες για την πρόσληψη και διατήρηση στο εργατικό δυναμικό εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, με την παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης και με τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και της ποιότητας στην εργασία·

12. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα νόμιμα μέτρα 
που είναι απαραίτητα για την προσφορά και την παροχή πρόσβασης στη διά βίου μάθηση
σε όλους τους εργαζόμενους ή όσους αναζητούν εργασία.


