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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. 1. egyetért azzal a nézettel, hogy az élethosszig tartó tanulás fontos szerepet tölt be a 
versenyképesség, az elhelyezkedési lehetőségek és a társadalmi beilleszkedés 
szempontjából, valamint a munkaerő-piaci kiegyensúlyozatlanságok leküzdésében, 
továbbá azon lisszaboni cél megvalósításában, hogy növekedjen az 50 év feletti 
foglalkoztatottak aránya;

2. hangsúlyozza a felnőttkori tanulás fontosságát a munkanélküliségi ráta csökkentése és 
annak érdekében, hogy jobb munkahelyeket hozzanak létre Európában;  

3. rámutat arra, hogy az élethosszig tartó tanulás nem csak javítja a munkavállalók 
elhelyezkedési lehetőségeit, de növeli mobilitásukat is, ami fontos a belső piac működése 
szempontjából; 

4. hangsúlyozza, hogy az alacsony képzettségi szint a munkanélküliség magas kockázatával 
jár, és a képzés révén biztosítható, hogy az egyén megszerezze vagy fenntartsa az 
elhelyezkedéshez szükséges szaktudást;

5. hangsúlyozza, fontos hogy minden állampolgár azonos részvételi lehetőségek és azonos 
esélyek mellett vehessen részt az élethosszig tartó tanulási programokban, és ezért 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy minden országban azok részvételének a legkisebb a 
valószínűsége, akik alacsonyabb eredeti képzettségi szinttel rendelkeznek, továbbá az 
időseknek, a vidékieknek és a fogyatékkal élőknek;  

6. hangsúlyozza a felnőttkori tanulás fontosságát a migránsok integrációja és elhelyezkedési 
lehetőségeik javítása terén; 

7. hangsúlyozza a szociális partnerek és egyéb érintett felek aktív bevonásának jelentőségét;  
8. hangsúlyozza az Európai Szociális Alap és más strukturális alapok fontosságát e célok 

elérésében; 
9. hangsúlyozza, hogy a részvétel növelése érdekében elengedhetetlen a felnőttkori tanulás 

eredményeinek javítása; a hatékonyság javítására irányuló intézkedések közé tartozik az 
oktatási létesítmények és a helyi gyermekgondozási intézmények biztosítása, távtanulási 
szolgáltatások nyújtása az elszigetelt területeken élőknek, tájékoztatás és útmutatások, a 
személyre szabott és rugalmas oktatásszervezés;

10. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek megfelelő lépéseket az idősebb munkavállalók 
alacsony foglalkoztatási arányának kezelésére, és biztosítsanak megfelelő feltételeket a 
munkavállalás terén történő előrelépés megkönnyítésére, legyen az akár az első 
munkavállalás, a munkaerőpiacra való visszatérés vagy a munkával eltöltött életszakasz 
meghosszabbítása;

11. arra biztatja a tagállamokat, hogy az élethosszig tartó tanulási lehetőségek biztosítása, a 
munkafeltételek és a munkahely minőségének javítása révén kínáljanak pénzügyi és egyéb 
ösztönzőket mind a munkavállalók számára, a munkával töltött hosszabb életszakasz 
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biztosítására, mind a munkaadók számára annak érdekében, hogy felvegyék és megtartsák 
az idősebb munkavállalókat;

12. kéri a Bizottságot, biztosítsa, hogy minden egyes tagállam megteszi a szükséges jogi 
lépéseket annak érdekében, hogy valamennyi alkalmazott és munkát kereső számára 
felajánlja és biztosítsa az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférést.
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