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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a lisszaboni stratégia részét képező élethosszig tartó tanulás kulcsfontosságú 
szerepet játszik az Európai Unió fejlődésében,

B. mivel a strukturális alapok, és különösen az Európai Szociális Alap képes az élethosszig 
tartó tanulás fejlődéséhez hozzájárulni, valamint tekintettel a 2007–2013-as Grundtvig 
programra,

1. felhívja a figyelmet a nemek közötti egyenlőség fontosságára az élethosszig tartó tanulás 
keretében megvalósított programokban annak érdekében, hogy a férfiak és nők egyaránt 
és egyforma mértékben részesüljenek az oktatás e formája nyújtotta lehetőségekből; 
felhívja a Bizottságot, hogy a felnőttoktatás tervezésekor használjon fel minden eszközt –
ideértve a Nemek Közötti Egyenlőség Intézetét is – a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó szenzitív politikák figyelemmel kísérésére;

2. hangsúlyt fektet azoknak az intézkedéseknek a szerepére, amelyek lehetővé teszik a nők 
számára, hogy részt vegyenek az élethosszig tartó tanulásban és ismét munkát 
vállalhassanak;

3. fontosnak tartja, hogy a nők felkészültek legyenek az új technológiák terén, és így a 
munkaerőpiaci versenyben jobban szerepeljenek, valamint hogy a férfiakhoz képest a 
technikai és tudományos képzettség terén tapasztalható hátrányuk csökkenjen;

4. emlékeztet a 2002. március 15–16-i barcelonai európai tanács célkitűzéseire, és 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok folytassák „A gyermekek és más 
eltartott személyek gondozásának napja” megteremtését;

5. felhívja a befektetőket arra, hogy figyelmüket összpontosítsák olyan programok, 
képesítések és minősítések kidolgozására, amelyek lehetővé teszik a nők számára, hogy a 
munkaerőpiacon a vezetői posztokon és a vállalkozói szférában is megállják a helyüket;  

6. javasolja, hogy a munkaadók teremtsenek megfelelő munkafeltételeket a gyermekeket 
gondozó nők számára, és hogy ezeknek a nőknek ugyanakkor biztosítsanak lehetőséget 
az élethosszig tartó tanulásban való részvételre is; javasolja, hogy a munkaadókat az ilyen 
intézkedések után adókedvezmények illessék meg;

7. rámutat arra, hogy az élethosszig tartó felnőttoktatást illetően a nemzeti és etnikai 
kisebbségek, valamint a bevándorlók és a fogyatékkal élők részére is megfelelő 
feltételeket kell teremteni. 


