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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi ES 58,9 proc. universitetinių studijų diplomų įteikiama moterims, o doktorantūros 
studijas baigusių moterų dalis yra tik 43 proc. ir ji dar mažesnė profesorių lygmeniu, ir 
kadangi tik 15 proc. A pakopos profesorių yra moterys;

B. kadangi Komisijos komunikate „Naujasis postūmis Europos bendradarbiavimui profesinio 
mokymo srityje, siekiant paremti strategiją „Europa 2020“ (COM(2010) 296), 
neatsižvelgiama į lyčių aspektą,

1. ragina valstybes nares parengti nacionalines profesinio lavinimo ir mokymo programas, į 
kurias būtų įtraukta lyčių perspektyva ir kuriose lyčių aspekto integravimui būtų teikiamas 
prioritetas vykdant būsimus veiksmus ir priemones, ir visoms moterims užtikrinti 
vienodas galimybes darbo rinkoje, nepaisant jų teisinio statuso, rasės, amžiaus, 
seksualinės orientacijos, etninės kilmės arba religijos; pabrėžia mokymo praktikos, kurią 
taikant siekiama skatinti vyrų ir moterų lygybę ir kovoti su išankstiniais stereotipais, 
svarbą;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad aukšto lygio profesinis mokymas grindžiamas išsamiu, lyčių 
požiūriu neutraliu bendro pobūdžio lavinimu, ir ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
mokomojoje medžiagoje nebūtų nustatyti su lytimi susiję karjeros modeliai siekiant 
užtikrinti, jog nuo pat pradžių būtų skatinamas berniukų ir mergaičių domėjimasis 
visomis karjeros galimybėmis;

3. ragina valstybes nares pagrindinio išsilavinimo pabaigoje atlikti polinkio tam tikrai 
profesijai vertinimą;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti, kad būtų kuriami veiksmingi švietimo 
sektoriaus suinteresuotųjų šalių, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų 
partnerystės projektai, taip pat, kad būtų labiau bendradarbiaujama su verslo įmonėmis 
siekiant atkreipti dėmesį į lyčių aspektą švietimo srityje ir į mokymo svarbą;

5. ragina Komisiją ir Europos profesinio mokymo plėtros centrą (CEDEFOP) į tolesnius 
veiksmus priėmus Briugės komunikatą dėl intensyvesnio Europos bendradarbiavimo 
profesinio rengimo ir mokymo srityje 2011–2020 m. įtraukti lyčių aspektą, ypač 
atsižvelgiant į prieigą prie mokymosi visą gyvenimą programų, kad moterys ir vyrai 
galėtų mokytis bet kuriuo gyvenimo etapu, ir užtikrinant, jog galimybės pasinaudoti 
švietimu ir mokymu būtų atviresnės ir lankstesnės;

6. pažymi, kad pakaitinis mokymasis (mokymasis ir praktika) sėkmingai taikomas kai 
kuriose valstybėse narėse dėl to, kad įmonės bendradarbiauja ir bendrauja siekdamos 
suteikti su profesija susijusį mokymą;

7. ragina valstybes nares, vadovaujantis strategijos „Europa 2020“ tikslais ir pavyzdinėmis 
iniciatyvomis, pagerinti profesinio mokymo ir darbo rinkos poreikių sąsajas, pavyzdžiui, 
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tobulinant akademinio ir profesinio orientavimo paslaugas ir skatinant su moterimis 
sudaryti stažuočių ir gamybinės praktikos sutartis, ir sukurti naujų mokymosi galimybių, 
įskaitant mokslo, matematikos ir technologijų sektoriuose, siekiant, kad daugiau moterų 
galėtų įsidarbinti techninėse ir mokslinėse srityse bei netradicinėse darbo vietose ir 
ekonomikos sektoriuose, kuriuose išmetama mažai anglies dioksido, bei moderniųjų 
technologijų sektoriuose, ir sukuriant nuolatines darbo vietas bei užtikrinant tinkamus 
atlyginimus;

8. ragina valstybes nares sudaryti moterims itin geras, plataus masto, lanksčias ir priimtinas 
galimybes gauti profesinį lavinimą ir mokymą, taip pat visą gyvenimą teikti joms 
konkrečių su karjera susijusių patarimų ir konsultacijų apie karjerą bet kurioje profesinėje 
srityje, kurie būtų pritaikyti įvairios kilmės moterims, siekiant veiksmingai užtikrinti 
joms galimybes gauti geras darbo vietas ir tinkamą atlyginimą, taip pat ragina atsižvelgti į 
jų daugialypius mokymosi poreikius, kaip antai:

– pritaikyto profesinio lavinimo ir mokymo siekiant remti karjeros plėtrą;

– sėkmingo perėjimo nuo savišvietos prie formaliojo švietimo;

– reagavimo į skirtingus mokymosi būdus;

– galimybės turėti pavyzdžių ir vadovų;

– programų, pritaikytų prie lanksčių darbo susitarimų ir ne visos darbo dienos darbo 
sutarčių, kūrimo;

– poreikius atitinkančių mokymosi internetu galimybių;

9. siekiant suderinti šeiminį gyvenimą ir karjerą ir siekiant padėti moterims kaimo vietovėse 
ragina valstybes nares pasiūlyti tolesnį lavinimą kompiuterių technologijų srityje, kad 
moterys turėtų galimybę dirbti namuose;

10. pabrėžia, kad itin svarbu mokytis užsienio kalbų ir nuolat gerinti jų įgūdžius, nes tai 
suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, padeda prisitaikyti ir didina tarpkultūrinius 
gebėjimus;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad struktūrinių fondų, įskaitant Europos 
socialinio fondo, lėšos būtų naudojamos optimaliai ir būtų skiriamos konkrečioms 
programoms, kuriomis remiamas mokymasis visą gyvenimą ir skatinama daugiau moterų 
dalyvauti jose ir kuriomis būtų siekiama, kad daugiau moterų dalyvautų profesinio 
lavinimo ir mokymo sistemoje, ypač tinkamai finansuojant priemones, konkrečiai 
sukurtas šiam tikslui pasiekti; ragina vykdant programos „Erasmus“ bandomąjį projektą, 
skirtą jauniems verslininkams, numatyti konkrečius veiksmus siekiant paskatinti, kad 
moterys imtųsi verslo;

12. pabrėžia mokytojų ir instruktorių vaidmenį skatinant vyrų ir moterų lygybę profesinio 
mokymo srityje ir ragina rengti mobilumo programas, panašias į programą „Leonardo da 
Vinci“, ir gamybinės praktikos projektus, ypatingą dėmesį skiriant konkretiems 
veiksmams, kuriais būtų siekiama palengvinti moterų mokymąsi visą gyvenimą siekiant 
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įgūdžių, kurių gali prireikti integruojantis ar iš naujo integruojantis į darbo rinką;

13. ragina imtis specialios ES iniciatyvos siekiant pritraukti merginas į matematikos, 
informatikos, gamtos mokslų ir technologijų (angl. MINT) specialybes ir kovoti su 
stereotipais, kurie vis dar vyrauja šiose specialybėse; pabrėžia, kad kovojant su 
minėtaisiais stereotipais žiniasklaida ir švietimas atlieka labai svarbų vaidmenį;

14. ragina valstybes nares kurti darbdaviams skirtas iniciatyvas, kad būtų galima palengvinti 
galimybes labai mažose ir mažose įmonėse rengti ekonominiu požiūriu naudingus ir 
lanksčius mokymus, kurie būtų pritaikyti moterų poreikiams; ragina Komisiją ir visas 
valstybes nares ryžtingai dėti pastangas siekiant pašalinti moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumus, turint tikslą iki 2020 m. panaikinti dabartinį 18 proc. darbo 
užmokesčio skirtumą dėl lyties;

15. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius palengvinti profesinio mokymo, lavinimo 
ir šeiminio gyvenimo derinimą suteikiant galimybę pasinaudoti vaikų priežiūros 
paslaugomis, taip pat nustatant patogų mokymo laiką, suderinamą su vaikų mokyklų 
grafiku; 



PE454.683v02-00 6/6 AD\855101LT.doc

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 27.1.2011

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

23
0
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije 
Cornelissen, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Siiri Oviir, 
Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc 
Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Anne Delvaux, Christa Klaß, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou, 
Rovana Plumb, Joanna Senyszyn

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Stanimir Ilchev


