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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

A. der henviser til, at kvinderne ganske vist tegner sig for 58,9 % af de afsluttede 
universitetsuddannelser i EU, men at det tilsvarende tal for ph.d.-uddannelser kun lige når 
op på 43 % og for professorers vedkommende er endnu lavere, og som endvidere henviser 
til, at kun 15 % af de fulde professorater (Grade A) er besat af kvinder,

B. der henviser til, at Kommissionens meddelelse om et nyt afsæt for europæisk samarbejde 
om erhvervsuddannelse til støtte for Europa 2020-strategien (KOM(2010)0296) ikke har 
taget højde for kønsdimensionen,

1. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde nationale programmer for erhvervsuddannelse 
(EUD), der omfatter kønsaspektet og fremmer integreringen heraf som en prioritet for 
fremtidige aktioner og foranstaltninger samt sikrer lige muligheder for alle kvinder på 
arbejdsmarkedet uanset deres retlige status, race, alder, seksuelle orientering, etniske 
oprindelse eller religion; understreger betydningen af undervisningspraksisser udformet 
med henblik på at tilskynde til ligestilling mellem mænd og kvinder og bekæmpe 
forudfattede stereotyper;

2. bemærker, at erhvervsuddannelse af høj kvalitet bygger på en solid kønsneutral almen 
uddannelse, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at drage omsorg for, at
undervisningsmaterialer ikke indeholder kønsspecifikke karrieremodeller for dermed at 
sikre, at drenges og pigers interesser som udgangspunkt vækkes for alle 
karrieremuligheder;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at afslutte grunduddannelser med en 
vurdering af "karriereegnethed";

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme oprettelsen af effektive 
partnerskaber mellem aktører inden for uddannelse, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer samt øge samarbejdet med erhvervslivet med henblik på at 
tage kønsdimensionen i forbindelse med uddannelse og relevansen af erhvervsuddannelse 
op til behandling;

5. opfordrer Kommissionen og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse 
(Cedefop) til at inddrage kønsdimensionen i opfølgningen af Bruggekommunikéet om et 
styrket europæisk samarbejde om erhvervsrettet uddannelse for perioden 2011-2020, 
navnlig hvad angår adgang til livslang læring, så kvinder og mænd har mulighed for at 
uddanne sig i alle faser af livet, også ved at gøre vejen til uddannelse og 
erhvervsuddannelse mere åben og fleksibel;

6. bemærker, at det dobbelte system (praktisk og teoretisk uddannelse) har vist sig at være 
en succes i visse medlemsstater takket være virksomhedernes samarbejde og samspil i 
forbindelse med karriererelateret uddannelse;
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7. opfordrer medlemsstaterne til, således som der er lagt op til i Europa 2020-strategiens 
mål og flagskibsinitiativer, at forbedre sammenhængen mellem erhvervsuddannelserne og 
arbejdsmarkedets behov, f.eks. ved at forbedre tilbuddene om akademisk vejledning og 
erhvervsvejledning, tilskynde til praktikophold og lærlingekontrakter for kvinder og 
ligeledes skabe nye muligheder for uddannelse, herunder inden for de videnskabelige, 
matematiske og teknologiske områder, med henblik på at øge kvinders 
beskæftigelsesegnethed i tekniske og videnskabelige sektorer, utraditionelle jobs og 
erhvervssektorer med lavt CO2-udslip samt højteknologiske sektorer for dermed at skabe 
faste jobs med anstændige lønninger;

8. opfordrer medlemsstaterne til at sikre kvinder en bred, fleksibel og overkommelig adgang 
til erhvervsuddannelse af høj kvalitet sammen med en livslang specifik vejledning og 
karriererådgivning om kvalifikationer inden for alle typer beskæftigelse, der tager sigte 
på kvinder med forskellig baggrund, med henblik på effektivt at integrere dem i jobs af 
høj kvalitet med anstændige lønninger og tackle deres flerdimensionelle 
uddannelsesbehov som f.eks.:

– skræddersyet erhvervsuddannelse med henblik på at støtte karriereudvikling

– tilgængelige overgangsmuligheder fra uformel til formel læring

– åbenhed over for forskellige læringsmetoder

– adgang til rollemodeller og mentorer

– udvikling af programmer tilpasset fleksible arbejdsordninger og deltidskontrakter

– skræddersyede online-læringsmuligheder;

9. opfordrer medlemsstaterne til med henblik på at give kvinder i landområder mulighed for 
at kombinere familieliv og karriere at tilbyde yderligere uddannelse i computerteknologi 
og således give kvindelige ansatte mulighed for at arbejde hjemmefra;

10. understreger, at det er meget vigtigt at erhverve sig og forbedre sproglige kompetencer 
for herigennem at fremme selvtillid, tilpasningsevne og interkulturelle kompetencer;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en optimal udnyttelse af 
strukturfondene, herunder Den Europæiske Socialfond, til specifikke programmer, der 
fremmer livslang læring, tilskynder flere kvinder til at deltage heri og sigter på at øge 
kvinders deltagelse i EUD-systemet, ikke mindst gennem tilstrækkeligt finansierede 
foranstaltninger, der er specifikt udformet til dette formål; opfordrer til udvikling af 
specifikke foranstaltninger under Erasmus-pilotprojektet for unge iværksættere for at 
fremme iværksætterånden blandt kvinder;

12. fremhæver læreres og underviseres rolle, når det handler om at fremme kønsperspektivet 
inden for EUD, og opfordrer til at udvikle mobilitetsprogrammer, såsom Leonardo da 
Vinci-programmet og programmet for lærlinge, med specifikke foranstaltninger rettet 
mod kvinder med henblik på at lette en livslang erhvervelse af kompetencer, som er 
relevante for integration eller reintegration på arbejdsmarkedet;
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13. opfordrer til et specifikt EU-initiativ, der skal tiltrække piger til MINT-erhvervene 
(matematik, informationsvidenskab, naturvidenskab og teknologi) og bekæmpe 
stereotyper, som stadig dominerer disse erhverv; understreger, at medier og uddannelse 
spiller en altafgørende rolle for bekæmpelse af sådanne stereotyper;

14. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle incitamenter for arbejdsgiverne til at gøre det 
lettere at udbyde omkostningseffektiv og fleksibel uddannelse i mikrovirksomheder og 
små virksomheder, som er tilpasset kvindernes behov; opfordrer indtrængende 
Kommissionen og alle medlemsstaterne til at gøre en ihærdig indsats for at bekæmpe 
lønforskelle mellem mænd og kvinder med henblik på at fjerne den aktuelle kønsbaserede 
lønforskel på 18 % senest i 2020;

15. opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at skabe mulighed for at lette 
kombinationen af EUD, læring og familieliv i form af tilgængelig børnepasning og 
praktiske undervisningstider, der kan kombineres med børns skoletid.
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