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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria nuomonei, kad visą gyvenimą trunkantis mokymasis atlieka svarbų vaidmenį 
skatinant konkurencingumą, gebėjimą įsidarbinti ir socialinę integraciją, o taip pat 
įveikiant darbo rinkos neatitikties problemas ir įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslą 
padidinti vyresnių nei 50 metų žmonių užimtumo rodiklį;

2. pabrėžia suaugusiųjų mokymosi svarbą siekiant sumažinti nedarbo lygį ir sukurti geresnes 
darbo vietas Europoje;  

3. atkreipia dėmesį į tai, kad visą gyvenimą trunkantis mokymasis ne tik skatina darbuotojų 
gebėjimą įsidarbinti, bet ir didina jų mobilumą, reikšmingą vidaus rinkos veikimui;  

4. akcentuoja, kad žemas kvalifikacijos lygis siejamas su nedarbo rizika, o kvalifikacijos 
kėlimas padeda išlaikyti ar įgyti įsidarbinimui reikalingą kompetenciją; 

5. pažymi, kad svarbu užtikrinti visų piliečių lygias galimybes dalyvauti visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi programose ir todėl apgailestauja, kad visose šalyse asmenys, 
turintys žemiausią pirminį išsilavinimą, vyresnio amžiaus žmonės, kaime gyvenantys 
žmonės bei neįgalieji mokymesi dalyvauja mažiausiai;  

6. pabrėžia suaugusiųjų mokymosi svarbą integruojant migrantus ir gerinant jų įsidarbinimo 
galimybes; 

7. pažymi, kad svarbu į procesą aktyviai įtraukti socialinius partnerius ir kitas suinteresuotas 
šalis;    

8. pabrėžia Europos socialinio fondo (ESF) ir kitų struktūrinių fondų svarbą įgyvendinant 
minėtus tikslus;  

9. pažymi, kad norint padidinti dalyvavimą būtina gerinti suaugusiųjų mokymo kokybę. 
Veiksmingo mokymo skatinimo priemonės apima mokymosi vietų ir vaikų priežiūros 
įstaigų prieinamumą, nuotolinio mokymosi paslaugas atokiose vietovėse gyvenantiems 
asmenims, informaciją ir gaires, specializuotas programas ir lanksčią mokymo tvarką; 

10. ragina valstybes nares imtis reikiamų priemonių siekiant išspręsti vyresnio amžiaus 
darbuotojų žemo užimtumo lygio problemas ir sudaryti tinkamas sąlygas, kurios 
palengvintų įsidarbinimą asmenų, kurie pradeda dirbti pirmą kartą, grįžta į darbą po 
pertraukos arba nori pratęsti darbinę veiklą;  

11. ragina valstybes nares teikti fiskalines ir kitas paskatas, kurios užtikrintų darbuotojams 
ilgesnį darbinį gyvenimą, o darbdavius skatintų samdyti ir išlaikyti vyresnio amžiaus 
darbuotojus, suteikiant galimybę mokytis visą gyvenimą, gerinant darbo sąlygas ir darbo 
kokybę; 

12. prašo Komisiją užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė imtųsi teisinių priemonių, kurių 
reikia siekiant, kad visą gyvenimą trunkantis mokymasis taptų prieinamas visiems 
darbuotojams ir darbo ieškantiems žmonėms.
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