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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta viedokli, ka mūžizglītībai ir liela nozīme ne tikai konkurētspējas, nodarbinātības 
un sociālās integrācijas veicināšanā, bet arī neatbilstības novēršanā darba tirgū un 
Lisabonas mērķu sasniegšanā, panākot to personu lielāku līdzdalību, kuras ir vecākas par 
50 gadiem;

2. uzsver pieaugušo izglītības nozīmi, lai mazinātu bezdarbu, kā arī sasniegtu mērķi radīt 
Eiropā labākas darbavietas;

3. norāda, ka mūžizglītība ne tikai palielina darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, bet arī 
palielina viņu mobilitāti, kas ir būtisks iekšējā tirgus darbības faktors; 

4. uzsver, ka zems kvalifikācijas līmenis ietver bezdarba risku un ka izglītības turpināšana 
personām nodrošina darba iegūšanai nepieciešamo prasmju apguvi;

5. uzsver, ka ir būtiski, lai visiem iedzīvotājiem būtu vienādas piekļuves iespējas 
mūžizglītības programmām, un šajā ziņā pauž nožēlu, ka visās dalībvalstīs mazākās 
iespējas piedalīties šajās programmās ir personām ar nepabeigtu pamatizglītību, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, lauku rajonu iedzīvotājiem un personām ar invaliditāti;

6. uzsver, ka ir būtiski, lai pieaugušo izglītībā integrētu migrantus un palielinātu viņu 
nodarbinātību;

7. uzsver, ka ir būtiski, lai cieši iesaistītu sociālos partnerus un citas ieinteresētās puses;

8. uzsver, ka šo mērķu sasniegšanā liela nozīme ir ESF un citiem struktūrfondiem;
9. uzsver, ka ir būtiski palielināt līdzdalību, lai uzlabotu izglītības sniegšanu pieaugušajiem; 

efektīvas izglītības sniegšanas pasākumi ietver mācību vietu pieejamību, bērnu aprūpes 
iespējas uz vietas, tālmācības pakalpojumus personām attālos rajonos, informāciju un 
vadību, speciālas programmas un elastīgu mācību režīmu;

10. mudina dalībvalstis veikt piemērotus pasākumus, lai risinātu vecāka gadagājuma cilvēku 
bezdarba problēmu un radītu apstākļus, kas veicinātu nodarbinātības izaugsmi gan 
attiecībā uz darba attiecību sākšanu, gan attiecībā uz atgriešanos darbā vai vēlēšanos 
pagarināt darba dzīvi;

11. mudina dalībvalstis izmantot fiskālus un cita veida stimulus, lai darba ņēmējiem 
nodrošinātu ilgāku darba dzīvi un lai darba devēji pieņemtu un paturētu darbā vecāka 
gadagājuma darbiniekus, nodrošinot mūžizglītības iespējas un uzlabojot darba apstākļus 
un kvalitāti darba vietā;

12. aicina Komisiju nodrošināt, ka visas dalībvalstis veic nepieciešamos juridiskos 
pasākumus, lai visiem darba ņēmējiem un darba meklētājiem piedāvātu un nodrošinātu 
mūžizglītības iespējas.


