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Projekt opinii (PE 388.456v01-00)
Věra Flasarová
Komunikat Komisji: Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę
((INI))

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 1
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że kształcenie dorosłych przez całe życie, jako element strategii 
lizbońskiej, odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu rozwoju gospodarczego i 
spójności społecznej UE,

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 2
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że fundusze strukturalne, zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny, 
mają potencjał wspierania rozwoju kształcenia przez całe życie, a także mając na 
uwadze przygotowania do programu Grundtvig na okres 2007-2013 prowadzone w 
ramach programu kształcenia przez całe życie,

Or. el
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Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 3
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że skuteczny system kształcenia dorosłych mający jasno określone 
priorytety i którego wdrażanie jest monitorowane, włączony w strategie kształcenia 
przez całe życie, może wspomóc językową, społeczną i kulturalną integrację 
zmarginalizowanych grup społecznych, takich jak imigranci, czy Romowie, spośród 
których wielu przedwcześnie kończy naukę szkolną;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 4
Ustęp 1 a (nowy)

1a. poddaje krytyce fakt, że w swoim komunikacie Komisja w niedostatecznym stopniu 
uwzględnia problematykę płci;

Or. en

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 5
Ustęp 1

1. podkreśla znaczenie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w odniesieniu do 
programów dotyczących uczenia się przez całe życie, umożliwiających zarówno 
mężczyznom, jak i kobietom korzystanie w równej mierze z możliwości oferowanych 
przez tego rodzaju kształcenie; wzywa Komisję do korzystania z wszelkich narzędzi 
monitorowania sensytywnej polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn przy 
przygotowywaniu kształcenia dorosłych (skreślenie);

Or. fr
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 6
Ustęp 1

1. podkreśla znaczenie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w odniesieniu do 
programów dotyczących uczenia się przez całe życie, umożliwiających zarówno 
mężczyznom, jak i kobietom korzystanie w równej mierze z możliwości oferowanych 
przez tego rodzaju kształcenie; wzywa Komisję do korzystania z wszelkich narzędzi 
monitorowania sensytywnej polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn przy 
przygotowywaniu kształcenia dorosłych (skreślenie);

Or. pl

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 7
Ustęp 2

2. zaleca wzmocnienie działań umożliwiających kobietom udział w procesie uczenia się 
przez całe życie, których celem jest stworzenie im szansy wejścia i powrotu na rynek 
pracy;

Or. it

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 8
Ustęp 2

2. podkreśla znaczenie konieczności wyeliminowania dyskryminacji w kształceniu oraz 
wspierania środków służących poprawie dostępu kobiet do kształcenia przez całe 
życie oraz uczestnictwa w tym procesie i ułatwiających im powrót na rynek pracy;

Or. el

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 9
Ustęp 2

2. podkreśla znaczenie działań umożliwiających kobietom udział w procesie uczenia się 
przez całe życie i oferujących im zdolność powrotu na rynek pracy, szczególnie dla 
matek po urlopie macierzyńskim i kobiet opiekująch się osobami od nich zależnymi;
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Or. pl

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 10
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich inwestycji w kształcenie 
i szkolenie kobiet w starszym wieku oraz imigrantek, a przede wszystkim do 
zagwarantowania im kształcenia i szkolenia odpowiadającego ich potrzebom;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 11
Ustęp 3

3. akcentuje potrzebę rozszerzenia dostępu kobiet do nowych technologii, w 
szczególności kobiet zamieszkujących obszary oddalone i wiejskie, aby dać im lepszą
pozycję w rywalizacji na rynku pracy i zmniejszyć typowy handicap w porównaniu z 
mężczyznami w zakresie kwalifikacji technicznych i naukowych;

Or. el

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 12
Ustęp 3

3. akcentuje potrzebę przygotowania kobiet, zwłaszcza kobiet w starszym wieku, w 
dziedzinie nowych technologii, aby dać im lepszą pozycję w rywalizacji na rynku 
pracy, a także potrzebę wsparcia działań mających na celu zniwelowanie różnic 
pomiędzy mężczyznami i kobietami w zakresie kwalifikacji technicznych i 
naukowych;

Or. it
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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 13
Ustęp 3

3. akcentuje potrzebę przygotowania kobiet w dziedzinie nowych technologii, aby dać 
im lepszą pozycję w rywalizacji na rynku pracy (skreslenie) w porównaniu z 
mężczyznami w zakresie kwalifikacji technicznych i naukowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 14
Ustęp 3

3. akcentuje potrzebę przygotowania kobiet w dziedzinie nowych technologii, aby dać 
im równą pozycję w rywalizacji na rynku pracy i zmniejszyć typowy handicap w 
porównaniu z mężczyznami w zakresie kwalifikacji technicznych i naukowych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 15
Ustęp 4

4. przypomina cele ustalone na posiedzeniu Rady Europejskiej w Barcelonie w dniach 
15-16 marca 2002 r. i podkreśla, że państwa członkowskie powinny dokonać 
postępów w realizacji celu zapewnienia miejsc w żłobkach i przedszkolach, a także 
instytucjach kształcenia przedszkolnego oraz we wprowadzaniu Dnia Opieki nad 
Dziećmi i innymi Osobami Zależnymi;

Or. el

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 16
Ustęp 4

4. przypomina cele ustalone na posiedzeniu Rady Europejskiej w Barcelonie w dniach 
15-16 marca 2002 r. i podkreśla, że państwa członkowskie powinny dokonać 
postępów we wprowadzaniu Dnia Opieki nad Dziećmi i innymi Osobami Zależnymi;
jednocześnie zwraca uwagę na opóźnienia niektórych państw członkowskich w 
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realizacji celów wyznaczonych w Barcelonie;

Or. it

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 17
Ustęp 4

4. przypomina cele ustalone na posiedzeniu Rady Europejskiej w Barcelonie w dniach 
15-16 marca 2002 r. i podkreśla, że państwa członkowskie powinny podkreślać i 
doceniać rolę i wkład kobiet w opiekę nad dziećmi i innymi osobami zależnymi;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 18
Ustęp 5

5. wzywa inwestorów, aby zwrócili uwagę na rozwój takich programów, umiejętności i 
kwalifikacji, które umożliwiają kobietom uzyskanie przygotowania w dziedzinie 
zarządzania i przedsiębiorczości, do wykorzystania na rynku pracy, a także 
podnoszenie kwalifikacji w celu awansowania na stanowiska kierownicze;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 19
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa państwa członkowskie do inwestowania w programy kształcenia przez całe 
życie, zwłaszcza w programy tego rodzaju przeznaczone dla kobiet, w celu 
wypełnienia braków w ich wykształceniu formalnym i nieformalnym powstałych w 
wyniku nierównego podziału obowiązków rodzinnych oraz w celu wykorzystania 
posiadanych przez nie umiejętności i zdolności zdobytych podczas pracy w 
gospodarstwie domowym lub w rolnictwie, a także podczas wychowywania dzieci i 
opieki nad osobami pozostającymi na ich utrzymaniu;

Or. el
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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 20
Ustęp 6

6. zaleca, aby pracodawcy zachęcani byli do tworzenia elastycznych warunków pracy 
dla kobiet opiekujących się dziećmi, aby dać im możliwość kontynuacji uczenia się 
przez całe życie; (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 21
Ustęp 6

6. zaleca, aby pracodawcy mieli obowiązek tworzenia odpowiednich warunków pracy 
zarówno dla kobiet i mężczyzn opiekujących się dziećmi i aby rodzice mieli zarazem 
możliwość kontynuacji uczenia się przez całe życie; rekompensatą dla pracodawców 
powinny być ulgi podatkowe;

Or. it

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 22
Ustęp 6 a (nowy)

6a. w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zachęca pracodawców do 
finansowania programów szkolenia zawodowego promujących kształcenie przez całe 
życie, skierowanych zwłaszcza do pracowników płci żeńskiej w celu wydłużenia ich 
aktywnego życia zawodowego oraz rozszerzenia ich możliwości uczestniczenia w 
rynku pracy i możliwości rozwoju zawodowego;

Or. el

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 23
Ustęp 7

skreślony

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 24
Ustęp 7

7. zaleca, aby państwa członkowskie stwarzały odpowiednie warunki kształcenia przez 
całe życie dla osób dorosłych, a zwłaszcza dla przedstawicieli mniejszości, 
imigrantek oraz osób niepełnosprawnych w celu rozwoju zdolności tych osób oraz 
pełnego wykorzystania posiadanych przez nie kwalifikacji na rynku pracy;

Or. el

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 25
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa państwa członkowskie do poprawy spójności krajowych programów reform 
oraz do efektywniejszych wydatków poprzez koordynację i tworzenie partnerstw do 
realizacji tych programów w celu wyrównania różnic w dostępie do kształcenia; 
wzywa ponadto państwa członkowskie do wspierania otwartych i dostępnych na 
odległość usług w dziedzinie kształcenia, do wspierania informacji i poradnictwa, 
tworzenia programów kształcenia dostosowanych do potrzeb oraz elastycznych 
warunków nauczania; wzywa ponadto do reagowania na nowe formy analfabetyzmu 
poprzez zapewnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych;

Or. en


