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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. εκτιμώντας ότι η δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων, ως μέρος της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, διαδραματίζει ρόλο καίριας σημασίας για την στήριξη στην ανάπτυξη της 
ΕΕ,

Β. εκτιμώντας ότι τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης, και έχοντας
υπόψη την προετοιμασία του προγράμματος Grundtvig για την περίοδο 2007-2013, 

1. Υπογραμμίζει τη σημασία της ισότητας των φύλων αναφορικά με τα προγράμματα για
την δια βίου εκπαίδευση, τα οποία επιτρέπουν στους άνδρες και τις γυναίκες να
επωφεληθούν στον ίδιο βαθμό από τις δυνατότητες που προσφέρονται από την
εκπαίδευση αυτή· καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση όλων των εργαλείων που έχει στη
διάθεσή της για τον έλεγχο των ευαίσθητων ως προς την ισότητα των φύλων πολιτικών 
κατά την προετοιμασία της εκπαίδευσης των ενηλίκων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
για την Ισότητα των Φύλων·

2. Δίδει έμφαση στα μέτρα που καθιστούν δυνατή για τις γυναίκες τη συμμετοχή τους στην
διαδικασία της δια βίου εκπαίδευσης και την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας· 

3. Δίδει έμφαση στην ανάγκη να προετοιμασθούν οι γυναίκες στον τομέα των νέων
τεχνολογιών, παρέχοντας σε αυτές καλύτερες ευκαιρίες συναγωνισμού στην αγορά
εργασίας και μειώνοντας τα συνήθη μειονεκτήματα σε σύγκριση με τους άνδρες από 
άποψη τεχνικών και επιστημονικών προσόντων· 

4. Υπενθυμίζει τους στόχους της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
Βαρκελώνης στις 15-16 Μαρτίου, και δίδει έμφαση στην πρόοδο των κρατών μελών 
όσον αφορά την εφαρμογή της Ημέρας για την φροντίδα του Παιδιού και την φροντίδα 
άλλων εξαρτωμένων ατόμων·

5. Καλεί τους επενδυτές να εστιάσουν την προσοχή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, 
δεξιότητες και προσόντα που επιτρέπουν στις γυναίκες να αποκτήσουν βασική 
εκπαίδευση στο διαχειριστικό και επιχειρησιακό τομέα για την αγορά εργασίας· 

6. Συνιστά στους εργοδότες να αναλάβουν την ευθύνη και να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες που φροντίζουν παιδιά και να έχουν
αυτές οι γυναίκες συγχρόνως την ευκαιρία να συνεχίσουν την δια βίου εκπαίδευση· οι 
εργοδότες πρέπει να ανταμείβονται γι' αυτό με απαλλαγή φορολογίας· 

7. Επισημαίνει την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την δια βίου
εκπαίδευση των ενηλίκων και όσον αφορά τις εθνικές και εθνοτικές μειονότητες, τους 
μετανάστες και άτομα με αναπηρίες.


