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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. se strinja s stališčem, da je vseživljenjsko učenje pomembno za konkurenčnost, 
zaposljivost in socialno vključenost, pa tudi za premagovanje neusklajenosti na trgu dela 
in doseganje lizbonskega cilja povišati stopnjo zaposlenosti starejših od petdeset let;

2. poudarja pomen izobraževanja odraslih za zmanjšanje stopnje brezposelnosti in 
uresničitev cilja ustvarjanja boljših delovnih mest v Evropi;  

3. poudarja, da vseživljenjsko učenje povečuje zaposljivost delavcev in tudi njihovo 
mobilnost, kar je pomembno za delovanje notranjega trga; 

4. poudarja, da nizke kvalifikacije pomenijo večje tveganje brezposelnosti, z usposabljanjem 
pa bodo posamezniki ohranili ali pridobili sposobnosti, potrebne za pridobitev zaposlitve;

5. poudarja, da morajo vsi državljani imeti enak dostop do programov vseživljenjskega 
učenja in enake možnosti udeležbe v njih ter v zvezi s tem obžaluje, da imajo v vseh 
državah najmanj možnosti za sodelovanje v izobraževanju odraslih tisti z najnižjo 
izobrazbo, starejši ljudje, ljudje s podeželja in invalidi;  

6. poudarja pomen izobraževanja odraslih za vključevanje priseljencev in povečanje njihove 
zaposljivosti; 

7. poudarja, da je pomembno dejavno vključiti socialne partnerje in druge zainteresirane 
strani;  

8. poudarja pomen Evropskega socialnega sklada in drugih strukturnih skladov za doseganje 
teh ciljev; 

9. poudarja, da je bistvenega pomena izboljšati ponudbo izobraževanja odraslih, da bo 
udeležba čim večja; za učinkovito zagotavljanje storitev so potrebni primerni prostori, 
lokalne storitve otroškega varstva, storitve učenja na daljavo za tiste na oddaljenih 
območjih, obveščanje in svetovanje, prilagojeni programi ter prilagodljivi učni načrti;

10. poziva države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za povišanje stopnje zaposlenosti 
starejših delavcev ter vzpostavijo razmere za pospeševanje zaposlovanja, ne glede na to, 
ali gre za prvo zaposlitev, vrnitev v zaposlitev po premoru ali željo po podaljšanju 
poklicnega življenjskega obdobja;

11. spodbuja države članice, naj uvedejo davčne in druge spodbude za delavce, da se zagotovi 
daljše poklicno življenjsko obdobje ter delodajalcem, da zaposlijo in obdržijo starejše 
delavce s tem, da jim zagotovijo priložnosti vseživljenjskega učenja ter izboljšajo delovne 
razmere in kakovost na delovnem mestu;

12. poziva Komisijo, naj zagotovi, da vsaka držav članica z ustreznimi pravnimi ukrepi vsem 
delodajalcem in iskalcem zaposlitve zagotovi možnost dostopa do vseživljenjskega 
učenja.
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