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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. yhtyy kantaan, jonka mukaan elinikäisellä oppimisella on suuri merkitys kilpailukyvyn, 
työllistettävyyden ja yhteiskuntaan integroitumisen kannalta mutta myös 
työmarkkinoiden ristiriitojen voittamiseksi ja yli 50-vuotiaiden työntekijöiden 
osallistumisasteen nostamista koskevan Lissabonin tavoitteen saavuttamiseksi;

2. korostaa aikuiskoulutuksen merkitystä työttömyysasteen alentamisessa sekä parempien 
työpaikkojen luomista koskevan tavoitteen saavuttamisessa Euroopassa;  

3. huomauttaa, että elinikäinen oppiminen ei ainoastaan lisää työntekijöiden 
työllistettävyyttä vaan myös heidän liikkuvuuttaan, mikä on tärkeää sisämarkkinoiden 
toimimisen kannalta; 

4. korostaa, että alhainen koulutustaso merkitsee työttömyysriskiä, mutta koulutuksen avulla 
yksilöt voivat säilyttää tai hankkia työllistymistä varten tarvittavat valmiudet; 

5. painottaa, että kaikilla kansalaisilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 
elinikäisen oppimisen ohjelmiin ja pitää tässä yhteydessä valitettavana, että niiden, joilla 
koulutuksen lähtötaso on alhaisin, ikääntyneiden henkilöiden, maaseutualueiden väestön 
ja vammaisten osallistuminen niihin on epätodennäköisintä kaikissa maissa;  

6. korostaa aikuiskoulutuksen merkitystä maahanmuuttajien integroinnissa ja heidän 
työllistämisessään; 

7. painottaa työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien aktiivisen osallistumisen 
merkitystä;   

8. korostaa Euroopan sosiaalirahaston ja muiden rakennerahastojen merkitystä näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa; 

9. painottaa, että aikuiskoulutuksen toteutuksen parantaminen on olennaisen tärkeää, jotta 
osallistumisastetta saataisiin nostettua; toimenpiteitä koulutustoiminnan tehostamiseksi: 
opiskelupaikkojen ja lastenhoitomahdollisuuksien varmistaminen paikallistasolla, 
etäopiskeluun liittyvien palvelujen tarjoaminen syrjäisillä alueilla asuville, tiedotus ja 
ohjaus, räätälöidyt ohjelmat ja joustavat opetusjärjestelyt;

10. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin ikääntyneiden työntekijöiden 
alhaisen työllisyysasteen torjumiseksi ja järjestämään otolliset olosuhteet työllistämisen 
edistämiseksi joko silloin, kun on kyse työllistymisestä ensimmäistä kertaa, työelämään 
palaamisesta tai toiveesta jatkaa työuraa;

11. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan verotuksellisia ja muita kannustimia sekä työntekijöille 
pidemmän työuran varmistamiseksi että työnantajille ikääntyneiden työntekijöiden 
palkkaamiseksi ja pitämiseksi työelämässä antamalla mahdollisuuksia elinikäiseen 
oppimiseen sekä parantamalla työoloja ja työn laatua;

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että kukin jäsenvaltio ryhtyy tarvittaviin oikeudellisiin 
toimiin elinikäisen oppimisen tarjoamiseksi ja sen piiriin pääsyyn mahdollistamiseksi 
kaikille työntekijöille ja työnhakijoille.
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