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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. súhlasí s názorom, že celoživotné vzdelávanie je veľmi dôležité z hľadiska 
konkurencieschopnosti, zamestnateľnosti a začlenenia do spoločnosti, ale aj na účely 
prekonania nesúladov na trhu práce a splnenia lisabonského cieľa dosiahnuť vyššiu mieru 
účasti osôb vo veku viac ako 50 rokov;

2. zdôrazňuje význam vzdelávania dospelých v snahe znížiť mieru nezamestnanosti, ako aj 
dosiahnuť cieľ vytvoriť v Európe lepšie pracovné miesta;

3. poukazuje na to, že celoživotné vzdelávanie zvyšuje nielen zamestnateľnosť pracovníkov, 
ale aj mobilitu, ktorá je dôležitá pre fungovanie vnútorného trhu;

4. zdôrazňuje, že nízka úroveň kvalifikácie so sebou prináša riziko nezamestnanosti a 
jednotlivci si môžu prostredníctvom vzdelávania ďalej udržiavať alebo získavať nové 
znalosti potrebné na získanie zamestnania;

5. zdôrazňuje dôležitosť toho, aby všetci občania mali rovnaký prístup k  programom 
celoživotného vzdelávania a príležitosť zúčastňovať sa na nich , a v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že osoby s najnižšou úrovňou základného 
vzdelania, starší ľudia, ľudia z vidieckych oblastí a zdravotne postihnutí ľudia sa na týchto 
programoch pravdepodobne zúčastňujú najmenej;

6. podčiarkuje dôležitosť vzdelávania dospelých z hľadiska integrácie migrantov a 
zvyšovania ich zamestnateľnosti;

7. zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia sociálnych partnerov a ďalších zúčastnených 
strán;

8. vyzdvihuje význam ESF a ďalších štrukturálnych fondov pre dosiahnutie týchto cieľov;

9. zdôrazňuje, že zlepšenie poskytovania vzdelávania dospelých je nevyhnutné na zvýšenie 
účasti; medzi opatrenia na podporu účinného zabezpečenia vzdelávania patrí dostupnosť 
priestorov na vzdelávanie, zariadenia starostlivosti o deti na miestnej úrovni, služby 
diaľkového vzdelávania pre osoby z odľahlých oblastí, informácie a usmernenia, 
individuálne prispôsobené programy a pružný systém výučby;

10. naliehavo žiada členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na boj proti nízkej miere 
zamestnanosti starších pracovníkov a aby vytvorili správne podmienky na uľahčenie 
pokroku v zamestnaní, či už ide o nástup do prvého zamestnania, návrat do zamestnania 
alebo želanie predĺžiť pracovný život;

11. povzbudzuje členské štáty, aby poskytovali finančné a iné stimuly tak pracovníkom na 
zabezpečenie dlhšieho pracovného života, ako aj zamestnávateľom na zamestnávanie a 
udržanie starších pracovníkov, a to prostredníctvom príležitostí celoživotného vzdelávania 
a zlepšenia pracovných podmienok a kvality v práci;

12. žiada Komisiu o zabezpečenie toho, aby každý členský štát prijal právne kroky potrebné 
na to, aby sa všetkým zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie ponúkla možnosť 
celoživotného vzdelávania a zabezpečil prístup k nemu;
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