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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže celoživotné učenie dospelých hrá ako súčasť Lisabonskej stratégie kľúčovú rolu 
pri podpore rozvoja EÚ,

B. keďže štrukturálne fondy, najmä Európsky sociálny fond, majú potenciál na podporu 
rozvoja celoživotného vzdelávania a keďže sa pripravuje program Grundtvig na obdobie 
2007 – 2013,

1. zdôrazňuje dôležitosť rovnoprávneho postavenia žien a mužov s ohľadom na programy 
týkajúce sa celoživotného učenia, ktoré by mužom i ženám umožňovali rovnakou mierou 
využívať možnosti, aké toto vzdelávanie ponúka; vyzýva Komisiu, aby používala všetky 
nástroje na monitorovanie citlivej politiky rovnoprávneho postavenia žien a mužov pri 
príprave vzdelávania dospelých, a to aj v spolupráci s inštitútom pre rovnoprávne 
postavenie žien a mužov;

2. kladie dôraz na opatrenia, ktoré ženám umožnia, aby sa zúčastnili procesu celoživotného 
učenia a boli schopné sa vracať na pracovný trh;

3. kladie dôraz na potrebu prípravy žien v oblasti nových technológií, ktorá im umožní 
lepšie uplatnenie v súťaži na pracovnom trhu a zníži obvyklý hendikep v porovnaní 
s mužmi v oblasti technickej a vedeckej kvalifikácie;

4. pripomína ciele zo zasadania Európskej rady v Barcelone konanej v dňoch 15. – 16. 
marca 2002 a kladie dôraz na to, aby členské štáty pokročili pri zavádzaní tzv. Dňa 
starostlivosti o deti a starostlivosti o ďalšie závislé osoby;

5. vyzýva investorov, aby zamerali pozornosť na rozvoj takých programov, zručností a 
kvalifikácie, ktoré ženám umožnia získať prípravu v manažérskej a podnikateľskej oblasti 
trhu práce;

6. odporúča, aby zamestnávatelia mali povinnosť vytvárať vhodné pracovné podmienky pre 
ženy, ktoré sa starajú o deti, a aby tieto ženy mali zároveň možnosť pokračovať v 
celoživotnom učení; zamestnávateľom by sa toto malo kompenzovať daňovými úľavami;

7. upozorňuje na nutnosť vytvoriť vhodné podmienky celoživotného učenia dospelých aj s 
ohľadom na národnostné a etnické menšiny, prisťahovalcov a osoby rôznym spôsobom 
hendikepované.
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