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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā rezolūcijā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā pieaugušo mūžizglītībai, kā to paredz Lisabonas stratēģija, ir galvenā nozīme ES 
attīstībā;

B. tā kā struktūrfondiem, jo īpaši Eiropas Sociālajam fondam, ir potenciāls atbalstīt 
mūžizglītības attīstību, kā arī ņemot vērā gatavošanos Grundtvig programmai 
laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam,

1. uzsver dzimumu līdztiesības nozīmi saistībā ar programmām par mūžizglītību, kas gan 
vīriešiem, gan sievietēm ļauj vienādi izmantot šādas izglītības piedāvātās iespējas; aicina
Komisiju izmantot visus instrumentus, lai, sadarbojoties ar Dzimumu līdztiesības 
institūtu, uzraudzītu jutīgās dzimumu līdztiesības politikas jomas pieaugušo izglītības 
sagatavošanas procesā;

2. uzsver to pasākumu nozīmi, kas dod sievietēm iespēju piedalīties mūžizglītības procesā 
un atgriezties darba tirgū;

3. uzsver vajadzību apmācīt sievietes jauno tehnoloģiju izmantošanā, sniedzot viņām lielāku 
iespēju konkurēt darba tirgū un samazinot sieviešu ierasto neprasmi šajā jomā 
salīdzinājumā ar vīriešiem attiecībā uz tehniskām un zinātniskām kvalifikācijām;

4. atgādina Barselonas 2002. gada 15.–16. marta Eiropadomes tikšanās mērķus un uzsver 
dalībvalstu sasniegto, ieviešot bērnu un citu atkarīgu personu aprūpes dienu;

5. aicina investorus pievērst uzmanību attīstības programmām, prasmēm un kvalifikācijām, 
kas sievietēm sniedz iespēju iegūt priekšzināšanas vadības un uzņēmējdarbības jomās 
darba tirgum;

6. iesaka darba devējiem uzņemties atbildību, radot piemērotus darba apstākļus sievietēm, 
kuras rūpējas par bērniem, lai šīm sievietēm vienlaikus ir iespēja turpināt mūžizglītību; 
darba devējiem tas jāatlīdzina ar nodokļu atvieglojumiem;

7. norāda uz vajadzību radīt piemērotus apstākļus pieaugušo mūžizglītībai arī attiecībā uz 
nacionālām un etniskām minoritātēm, imigrantiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


