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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet håller med om att livslångt lärande spelar en viktig roll för 
konkurrenskraften, anställbarheten och den sociala integrationen men också för att skapa 
överensstämmelse mellan de anställdas kunskaper och arbetsmarknadens behov och för att 
uppnå Lissabonmålen med en högre medverkan från människor över 50 år.

2. Europaparlamentet betonar att vuxenutbildningen är viktig för att sänka arbetslöshetsnivån 
och för att uppnå målet att skapa bättre jobb i Europa.  

3. Europaparlamentet påpekar att livslångt lärande inte bara ökar de anställdas anställbarhet 
utan också ökar deras rörlighet vilket är viktigt för att den inre markanden skall fungera 
väl. 

4. Europaparlamentet framhåller att en låg kunskapsnivå medför risk för arbetslöshet men att 
den enskilde genom utbildning ständigt kommer att ha eller skaffa sig den kunskapsnivå 
som behövs för att få en anställning. 

5. Europaparlamentet betonar vikten av att samtliga medborgare har lika tillgång till och
möjlighet att medverka i program för livslångt lärande, samt beklagar i detta sammanhang 
att deltagandet i alla länder är minst bland lågutbildade, äldre, landsbygdsbor och 
funktionshindrade.  

6. Europaparlamentet understryker den betydelse vuxenutbildningen har för att integrera 
invandrare och för att öka deras anställbarhet. 

7. Europaparlamentet betonar att det är viktigt med en aktiv medverkan från 
arbetsmarknadens parter och andra intressenter.  

8. Europaparlamentet framhåller den betydelse som ESF och andra strukturfonder har för att 
uppnå dessa mål. 

9. Europaparlamentet betonar att deltagandet påverkas även av hur utbildningstjänsterna 
tillhandahålls, och här krävs ytterligare insatser. Man kan t.ex. använda lokaler i 
närområdet och ordna barnpassning, anordna distansutbildning för dem som bor i 
avlägsna områden, ge information och vägledning samt erbjuda skräddarsydda program 
och flexibel undervisning.

10. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder 
för att ta itu med den låga sysselsättningsgraden bland äldre anställda och för att skapa de 
rätta förutsättningarna för att underlätta framsteg inom sysselsättningen, oavsett om det 
handlar om den första anställningen, en återgång till arbetsmarknaden eller en önskan att 
förlänga arbetslivet.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla incitament i form av 
lägre skatter eller annat både för anställda, för att tillse att de stannar kvar i arbetslivet, 
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och för arbetsgivare, för att de skall anställa och behålla äldre arbetskraft, genom att 
tillhandahålla möjligheter till livslångt lärande samt genom att förbättra 
arbetsförhållandena och arbetets kvalitet.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillse att varje medlemsstat vidtar de 
nödvändiga lagstiftningsåtgärderna för att erbjuda och ge tillgång till livslångt lärande för 
samtliga anställda och arbetssökande.
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