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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru cultură şi 
educaţie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât educaţia permanentă a adulţilor, care face parte din Strategia de la Lisabona,
joacă un rol esenţial în susţinerea dezvoltării UE,

B. întrucât fondurile structurale, în special Fondul Social European, au potenţialul de a 
susţine dezvoltarea învăţării de-a lungul întregii vieţi şi, având în vedere pregătirea 
programului Grundtvig pentru perioada 2007-2013,

1. subliniază importanţa egalităţii între sexe în ceea ce priveşte programele legate de 
învăţarea de-a lungul întregii vieţi, care le permit atât bărbaţilor, cât şi femeilor să profite 
în aceeaşi măsură de posibilităţile oferite de o astfel de învăţare; invită Comisia să 
utilizeze toate uneltele pentru monitorizarea politicilor sensibile privind egalitatea între 
sexe în pregătirea educaţiei adulţilor, în cooperare cu Institutul pentru Egalitatea dintre 
Sexe;

2. pune accentul pe măsurile care fac posibilă participarea femeilor la procesul învăţării de-a 
lungul întregii vieţi şi întoarcerea acestora pe piaţa muncii;

3. pune accentul pe nevoia de a pregăti femeile în domeniul noilor tehnologii, acordându-le 
o şansă mai bună de a concura pe piaţa muncii şi reducând handicapul obişnuit în 
comparaţie cu bărbaţii în ceea ce priveşte calificările tehnice şi ştiinţifice;

4. reaminteşte obiectivele şedinţei Consiliului European de la Barcelona, susţinută la 15-16
martie 2002, şi accentuează progresul realizat de statele membre privind punerea în 
aplicare a Zilei îngrijirii copilului şi a îngrijirii altor persoane dependente;

5. invită investitorii şi îşi concentreze atenţia asupra programelor de dezvoltare, a 
competenţelor şi a calificărilor care le permit femeilor să obţină o pregătire în domeniile 
managerial şi antreprenorial pentru piaţa muncii;

6. recomandă angajatorilor să îşi asume răspunderea pentru crearea unor condiţii de muncă 
adecvate pentru femeile care au în grijă copii şi pentru ca aceste femei să aibă, în acelaşi 
timp, şansa de a-şi continua învăţarea de-a lungul întregii vieţi; angajatorii ar trebui să fie 
recompensaţi pentru aceasta prin scutirea de taxe;

7. subliniază necesitatea de a crea condiţii corespunzătoare pentru educaţia permanentă a 
adulţilor, de asemenea, în ceea ce priveşte minorităţile naţionale şi etnice, imigranţii şi 
persoanele cu deficienţe.
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