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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură 
şi educaţie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. este de acord cu opinia potrivit căreia învăţarea continuă joacă un rol important pentru 
competitivitate, creşterea şanselor de angajare şi integrarea socială, precum şi pentru 
depăşirea disparităţilor existente pe piaţa muncii şi realizarea obiectivului de la Lisabona 
privind sporirea ratei de angajare a persoanelor cu vârsta mai mare de 50 de ani;

2. subliniază importanţa educaţiei adulţilor pentru reducerea ratei şomajului, precum şi 
pentru realizarea obiectivului de creare a unor locuri de muncă mai bune în UE;  

3. subliniază faptul că educaţia permanentă nu sporeşte numai şansele persoanelor de a se 
angaja, ci şi mobilitatea lucrătorilor, fapt important pentru funcţionarea pieţei interne; 

4. subliniază faptul că nivelul scăzut al calificărilor implică un risc de şomaj, iar prin formare 
persoanele îşi menţin sau dobândesc competenţele necesare pentru a se angaja;

5. subliniază importanţa faptului ca toţi cetăţenii să aibă un acces egal şi posibilităţi egale de 
participare la programele de învăţare continuă şi regretă, în acest context, faptul că 
persoanele cu nivelul cel mai scăzut al educaţiei iniţiale, persoanele vârstnice şi 
persoanele din zonele rurale participă, de obicei, cel mai puţin la astfel de programe în 
toate ţările;  

6. subliniază importanţa educaţiei adulţilor pentru integrarea migranţilor şi pentru creşterea 
şanselor de angajare a acestora; 

7. subliniază importanţa implicării active a partenerilor sociali şi a altor părţi interesate;  

8. subliniază importanţa FSE şi a altor fonduri structurale pentru atingerea acestor obiective; 
9. subliniază faptul că îmbunătăţirea formei de prezentare a activităţilor de educaţie a 

adulţilor joacă un rol esenţial pentru creşterea gradului de participare; printre măsurile 
menite să promoveze prezentarea eficace a acestor activităţi se află şi disponibilitatea 
locurilor de studiu, a structurilor de îngrijire a copiilor la nivel local, a serviciilor de 
învăţământ la distanţă pentru cei care locuiesc în zone îndepărtate, a informaţiilor şi 
îndrumării, a programelor personalizate şi regimurilor de predare flexibile;

10. îndeamnă statele membre să întreprindă măsurile necesare pentru abordarea ratei scăzute 
de angajare printre lucrătorii mai în vârstă şi să asigure condiţiile necesare pentru 
facilitarea unui progres în domeniul angajărilor, fie că este vorba de prima angajare, de 
revenirea la viaţa profesională sau de dorinţa de prelungire a vieţii profesionale;

11. încurajează statele membre să ofere stimulente fiscale şi de altă natură atât lucrătorilor, 
pentru a le asigura o viaţă profesională mai îndelungată, cât şi angajatorilor, ca aceştia să 
angajeze şi să păstreze lucrătorii mai în vârstă, prin crearea unor posibilităţi de învăţare 
continuă, prin îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a calităţii muncii;

12. invită Comisia să asigure faptul că fiecare stat membru întreprinde măsurile juridice 
necesare pentru a oferi acces la învăţarea continuă tuturor angajaţilor sau persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă.


