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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че обучението през целия живот за възрастни, като част от 
Лисабонската стратегия има основна роля в подкрепяне на развитието в ЕС,

Б. като има предвид, че структурните фондове и в частност Европейският социален 
фонд имат възможност да подпомагат развитието на обучението през целия живот, 
като взема предвид подготовката на програмата "Грундвиг" за периода 2007-2013 
г.,

1. Подчертава значението на равенството между половете за програмите, отнасящи се 
до обучението през целия живот, което позволява на двата пола мъже и жени 
еднакво да се възползват от възможностите, предоставени от това обучение; 
призовава Комисията да използва всички средства за наблюдение на прецизни 
политики за равенството между половете в подготовката на обучението за 
възрастни, в сътрудничество с Института за равенство на половете;

2. Подчертава мерките, които предоставят възможност на жените да вземат участие в 
процеса на обучение през целия живот и възможността да се завърнат на пазара на 
труда;

3. Подчертава необходимостта да се обучат жените в областта на новите технологии, 
като им се даде по-добра възможност да се наложат в конкуренцията на пазара на 
труда и като се намалят обичайните затруднения, които те изпитват в сравнение с 
мъжете по отношение на техническите и научни квалификации;

4. Напомня целите от срещата на Европейския съвет от Барселона, състояла се на 15-
16 март 2002 г. и подчертава прогреса, който държавите-членки трябва да 
постигнат в определянето на "Ден на грижа за детето и грижа за други зависими 
лица";

5. Призовава инвеститорите да съсредоточат вниманието си върху развитието на 
програми, умения и квалификации, които позволяват на жените да се подготвят за 
пазара на труда в областта на управлението и предприемачеството;

6. Препоръчва работодателите да бъдат отговорни за създаването на подходящи 
условия на работа за жените, които се грижат за деца и да осигурят възможност за 
тези жени в същото време да продължат с обучението през целия живот; като 
компенсация, работодателите следва да се възползват от данъчни облекчения;

7. Изтъква необходимостта от създаване на подходящи условия за обучение през 
целия живот на възрастни също така и с оглед на националните и етнически 
малцинства, имигрантите и хората с увреждания;


