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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že celoživotní učení dospělých jako součást Lisabonské strategie hraje 
stěžejní roli při podpoře rozvoje EU, 

B. vzhledem k tomu, že strukturální fondy, zvláště Evropský sociální fond, mají potenciál na 
podporu rozvoje celoživotního vzdělávání, a vzhledem k přípravě programu Grundtvig 
pro období 2007–2013,

1. podtrhuje důležitost rovného postavení žen a mužů s ohledem na programy týkající se 
celoživotního učení, které by mužům i ženám umožňovaly stejnou měrou využívat 
možností, jaké toto vzdělávání nabízí; vzývá Komisi, aby užívala všech nástrojů k 
monitorování citlivé politiky rovného postavení žen a mužů při přípravě vzdělávání 
dospělých, a to i ve spolupráci s institutem pro rovné postavení žen a mužů;

2. klade důraz na opatření, která ženám umožní, aby se účastnily procesu celoživotního 
učení a byly schopny se vracet na pracovní trh;

3. klade důraz na potřebu přípravy žen v oblasti nových technologií, která jim umožňuje 
lepší uplatnění v soutěži na pracovním trhu a snižuje obvyklý handicap ve srovnání 
s muži v oblasti technické a vědecké kvalifikace;

4. připomíná cíle ze zasedání Evropské rady v Barceloně konané ve dnech 15.–16. března 
2002 a klade důraz na to, aby členské země pokročily při zavádění tzv. Dne péče o děti 
a péče o další závislé osoby;

5. vyzývá investory, aby zaměřili pozornost k rozvoji takových programů, dovedností 
a kvalifikace, které ženám umožňují získat pro pracovní trh průpravu v manažerské 
a podnikatelské oblasti;

6. doporučuje, aby zaměstnavatelé měli povinnost vytvářet vhodné pracovní podmínky pro 
ženy, které pečují o děti a aby tyto ženy měly možnost zároveň pokračovat 
v celoživotním učení; zaměstnavatelům by toto mělo být kompenzováno daňovými 
úlevami;

7. upozorňuje na nutnost vytvořit vhodné podmínky celoživotního učení dospělých také 
s ohledem na národnostní a etnické menšiny, na přistěhovalce a osoby různým způsobem 
handicapované.


