
PA\672323NL.doc PE 390.719v01-00

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

VOORLOPIGE VERSIE
2007/2114(INI)

16.7.2007

ONTWERPADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

voor de Commissie cultuur en onderwijs

inzake ‘Volwasseneneducatie: een mens is nooit te oud om te leren’
(2007/2114(INI))

Rapporteur voor advies(*) : Jan Andersson

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies



PA\672323NL.doc PE 390.719v01-00

NL

PA_NonLeg



PA\672323NL.doc PE 390.719v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is het eens met de opvatting dat een leven lang leren belangrijk is voor het 
concurrentievermogen, de inzetbaarheid en de sociale integratie, maar gelooft daarnaast 
ook dat het belangrijk is voor het oplossen van aansluitproblemen op de arbeidsmarkt en 
het realiseren van de doelstelling van Lissabon om de participatiegraad onder personen 
ouder dan vijftig jaar te verhogen;

2. benadrukt het belang van volwasseneneducatie voor het verlagen van de werkloosheid en 
voor het realiseren van de doelstelling om in Europa betere banen te creëren;

3. wijst erop dat een leven lang leren niet alleen de inzetbaarheid maar ook de mobiliteit van 
werknemers vergroot, wat belangrijk is voor de werking van de interne markt;

4. benadrukt dat aan een laag opleidingsniveau het risico van werkloosheid is verbonden en 
dat personen door opleiding de noodzakelijke vaardigheden behouden of verwerven om 
een baan te vinden;

5. benadrukt dat het belangrijk is dat alle burgers in gelijke mate toegang hebben tot en 
dezelfde mogelijkheden hebben om deel te nemen aan programma's voor doorlopende 
scholing, en betreurt in dit verband dat voor alle landen geldt dat personen met een laag 
initieel opleidingsniveau, ouderen, plattelandsbewoners en gehandicapten het minste 
gebruik maken van mogelijkheden om aan zulke programma’s deel te nemen;

6. onderstreept het belang van volwasseneneducatie voor de integratie van migranten en het 
vergroten van hun inzetbaarheid;

7. benadrukt het belang om actief de sociale partners en andere belanghebbenden in 
volwasseneneducatie te betrekken;

8. onderstreept het belang van het ESF en andere structuurfondsen bij het realiseren van deze 
doelstellingen;

9. benadrukt dat verbetering van de dienstverlening op het gebied van volwasseneneducatie 
onmisbaar is om de participatie te vergroten; maatregelen voor het bevorderen van een 
doeltreffende dienstverlening moeten onder meer gericht zijn op de beschikbaarheid van 
lokale onderwijsvoorzieningen en faciliteiten voor kinderopvang, het bieden van 
mogelijkheden voor afstandsonderwijs aan personen die in afgelegen gebieden wonen, het 
geven van voorlichting en begeleiding, het verstrekken van op maat gesneden 
programma's en het bieden van flexibele onderwijsregelingen;

10. dringt er bij de lidstaten op aan passende maatregelen te nemen tegen de lage 
arbeidsparticipatie van oudere werknemers en de juiste voorwaarden te scheppen voor 
loopbaanontwikkeling, of het nu gaat om een eerste baan, herintreding op de arbeidsmarkt 
of de wens om het beroepsleven te verlengen;

11. moedigt de lidstaten aan om via fiscale en andere prikkels werknemers ertoe te brengen 
hun beroepsleven te verlengen en werkgevers te bewegen oudere werknemers aan te 
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trekken en in dienst te houden door het verschaffen van mogelijkheden voor continue 
scholing en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en kwaliteit van het werk;

12. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat elke lidstaat de noodzakelijke wettelijke 
maatregelen neemt om alle werknemers en werkzoekenden in staat te stellen een leven 
lang te leren.


