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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zgadza się z opinią, że uczenie się przez całe życie odgrywa ważną rolę dla 
konkurencyjności, zwiększania zdolności zatrudnienia i integracji społecznej, jak również 
dla likwidowania rozdźwięków na rynku zatrudnienia oraz realizacji celu lizbońskiego 
polegającego na zwiększeniu zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia;

2. podkreśla znaczenie kształcenia dorosłych dla zmniejszania bezrobocia, jak również dla 
osiągnięcia celu polegającego na tworzeniu lepszych miejsc pracy w Europie;

3. podkreśla, że kształcenie dorosłych zwiększa nie tylko zdolność zatrudnienia 
pracowników lecz także ich mobilność, co ma duże znaczenie dla działania rynku 
wewnętrznego;

4. podkreśla, że niski poziom kwalifikacji oznacza zagrożenie bezrobociem oraz że dzięki 
kształceniu pracownicy utrzymują lub nabywają kompetencje niezbędne dla zatrudnienia;

5. podkreśla jak ważne jest, aby wszyscy obywatele mieli równy dostęp i możliwość 
uczestniczenia w programach uczenia się przez całe życie i wyraża w związku z tym 
ubolewanie, że najmniej prawdopodobny we wszystkich krajach jest udział w tych 
programach osób o najniższym poziomie wykształcenia, w starszym wieku, 
zamieszkałych na obszarach wiejskich oraz osób niepełnosprawnych;

6. podkreśla znaczenie kształcenia dorosłych w celu integracji imigrantów oraz zwiększania 
ich zdolności zatrudnienia;

7. podkreśla znaczenie aktywnego udziału partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron;

8. podkreśla znaczenie EFS i innych funduszy strukturalnych dla osiągnięcia tych celów;

9. podkreśla, że poprawa sposobu przekazywania wiedzy ma zasadnicze znaczenie dla 
poprawy uczestnictwa w tym kształceniu; środki wspierające skuteczne sposoby 
przekazywania wiedzy obejmują lokalną sieć miejsc kształcenia i opieki nad dziećmi, 
usługi nauczania na odległość na trudno dostępnych obszarach; informowanie i 
doradztwo, dostosowane do potrzeb programy i elastyczne warunki uczenia się;

10. wzywa państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków przeciwdziałania 
niskiemu wskaźnikowi zatrudnienia pracowników w starszym wieku oraz stworzenia 
odpowiednich warunków ułatwiających postępy w zatrudnieniu, bez względu czy dotyczy 
to zatrudnienia po raz pierwszy, powrotu do pracy lub przedłużenia zatrudnienia;

11. zachęca państwa członkowskie do zapewnienia zachęt podatkowych i innych, zarówno dla 
pracowników celem zapewnienia dłuższego okresu zatrudnienia, jak i dla pracodawców 
celem zatrudniania i zatrzymywania pracowników w starszym wieku poprzez stwarzanie 
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możliwości uczenia się przez całe życie, poprzez poprawę warunków zatrudnienia oraz 
jakości w miejscu pracy;

12. wzywa Komisję do zagwarantowania, aby każde państwo członkowskie podjęło kroki 
prawne niezbędne do zaoferowania i udostępnienia uczenia się przez całe życie wszystkim 
pracownikom i osobom poszukującym pracy.
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