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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker ima vseživljenjsko učenje odraslih kot del lizbonske strategije ključno vlogo pri 
podpori razvoja EU,

B. ker lahko strukturni skladi, zlasti Evropski socialni sklad, podpirajo razvoj 
vseživljenjskega učenja in ob upoštevanju priprave programa Grundtvig za obdobje 
2007–2013,

1. poudarja pomembnost enakosti spolov pri programih v zvezi z vseživljenjskim učenjem, 
ki moškim in ženskam zagotavljajo enake prednosti glede na možnosti, ki jih ponuja 
takšno učenje; poziva Komisijo, da uporabi vsa orodja za spremljanje občutljive politike 
enakosti spolov pri pripravi izobraževanja odraslih v sodelovanju z Inštitutom za enakost 
spolov;

2. poudarja ukrepe, ki ženskam omogočajo, da sodelujejo v procesu vseživljenjskega učenja 
in se lahko vrnejo na trg dela;

3. poudarja potrebo, da se ženske pripravijo na področju novih tehnologij, s čimer se jim 
zagotovi boljša možnost konkuriranja na trgu dela ter zmanjša običajna omejitev v 
primerjavi z moškimi v smislu tehničnih in znanstvenih kvalifikacij;

4. opozarja na cilje Evropskega sveta z zasedanja v Barceloni 15. in 16. marca 2002 ter 
poudarja napredek držav članic pri izvajanju dneva otroškega varstva in varstva drugih 
vzdrževanih oseb;

5. poziva vlagatelje, da se osredotočijo na razvojne programe, spretnosti in znanja ter 
kvalifikacije, ki omogočajo ženskam, da pridobijo osnovno znanje na upravljavskem in 
podjetniškem področju za trg dela;

6. priporoča, da delodajalci prevzamejo odgovornost za ustvarjanje primernih delovnih 
pogojev za ženske, ki skrbijo za otroke, in da imajo te ženske hkrati možnost za 
nadaljevanje z vseživljenjskim učenjem; delodajalci morajo za to dobiti nadomestilo v 
obliki davčne olajšave;

7. poudarja potrebo po ustvarjanju primernih pogojev za vseživljenjsko učenje odraslih tudi 
za pripadnike narodnih in etničnih manjšin, priseljence ter invalide.
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