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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że choć wśród osób zdobywających kwalifikacje uniwersyteckie w UE 
kobiety stanowią 58,9%, odsetek kobiet uzyskujących stopień doktora wynosi zaledwie 
43% i jest  jeszcze niższy na poziomie profesora, a także mając na uwadze, że zaledwie 
15% kobiet posiada najwyższy tytuł profesorski,

B. mając na uwadze, że w komunikacie Komisji zatytułowanym „Nowy bodziec do 
europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służący 
wspieraniu strategii Europa 2020” (COM(2010) 296) nie uwzględniono aspektu płci,

1. wzywa państwa członkowskie do opracowywania krajowych programów na rzecz 
kształcenia i szkolenia zawodowego, które uwzględniałyby wymiar płci, propagowały 
równość szans mężczyzn i kobiet jako priorytet dla przyszłych działań i środków oraz 
zapewniały wszystkim kobietom równe szanse na rynku pracy niezależnie od ich statusu 
prawnego, rasy, wieku, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego czy wyznania;
podkreśla znaczenie stosowania nauczania ukierunkowanego na sprzyjanie 
równouprawnieniu kobiet i mężczyzn oraz zwalczanie stereotypów i uprzedzeń;

2. stwierdza, że wysokiej jakości wykształcenie zawodowe opiera się na solidnym 
wykształceniu ogólnym wolnym od stereotypów związanych z płcią, i wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania, że materiały dydaktyczne nie będą zawierały 
przykładów kariery zawodowej z podziałem na płeć, tak by od samego początku 
wzbudzać zainteresowania dziewcząt i chłopców wszystkimi możliwościami 
zawodowymi;

3. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, by wykształcenie podstawowe kończyło 
się oceną predyspozycji zawodowych;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zachęcały do ustanawiania skutecznych 
partnerstw między zainteresowanymi stronami w sektorze edukacji, partnerami 
społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz do ściślejszej 
współpracy z przedsiębiorcami celem uwzględnienia problematyki równouprawnienia płci 
w dziedzinie edukacji i znaczenia szkoleń;

5. wzywa Komisję i Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) 
do uwzględnienia aspektu płci w działaniach podejmowanych w następstwie komunikatu 
z Brugii w sprawie wzmocnionej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia zawodowego na okres 2011-2020, w szczególności w odniesieniu do 
dostępności kształcenia przez całe życie, tak by kobiety i mężczyźni mieli możliwość 
podjęcia nauki na dowolnym etapie życia, a także przez łatwiejszy i elastyczniejszy 
dostęp do edukacji i szkoleń;

6. stwierdza, że w niektórych państwach członkowskich system dualny (kształcenie 
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praktyczne i szkolne) okazał się być sukcesem dzięki współpracy i uzupełnianiu się 
przedsiębiorstw przy zapewnianiu odpowiednich szkoleń zawodowych;

7. wzywa państwa członkowskie, by zgodnie z określonymi w strategii „Europa 2020” 
celami i inicjatywami przewodnimi poprawiły związki łączące kształcenie zawodowe z 
potrzebami rynku pracy, na przykład przez zwiększenie oferty w dziedzinie doradztwa 
edukacyjnego i zawodowego oraz propagowanie staży i nauki zawodu dla kobiet, a także 
by tworzyły nowe możliwości w zakresie szkoleń, w tym w dziedzinie nauki, matematyki 
i techniki, w celu zwiększenia szans zatrudnienia kobiet na stanowiskach techniczno-
naukowych, w zawodach nietradycyjnych, w niskoemisyjnych sektorach gospodarki i 
sektorach zaawansowanych technologii oraz w celu tworzenia stałych miejsc pracy 
zapewniających godziwe wynagrodzenie;

8. wzywa państwa członkowskie do zapewniania wysokiej jakości, szeroko zakrojonego, 
elastycznego i leżącego w zakresie możliwości finansowych dostępu kobiet do 
kształcenia i szkolenia zawodowego wraz ze specjalistycznym poradnictwem i 
doradztwem zawodowym przez całe życie, dotyczącym kwalifikacji wymaganych w 
każdego typu zawodzie i skierowanym do kobiet z różnych środowisk w celu ich 
rzeczywistej integracji na rynku pracy oferującym dobrej jakości miejsca pracy i godne 
wynagrodzenie oraz w celu wyjścia naprzeciw ich wielowymiarowym potrzebom w 
szkoleniowym przez:

- dostosowane szkolenia i kształcenie zawodowe wspierające rozwój kariery;

- możliwość przechodzenia od kształcenia nieformalnego do formalnego;

- uwzględnianie różnorodnych stylów uczenia się;

- dostępność „wzorców do naśladowania” i opieki mentorskiej;

- rozwój programów dostosowanych do elastycznych warunków pracy oraz pracy w 
niepełnym wymiarze godzin;

- dostosowane do potrzeb możliwości kształcenia przez Internet;

9. z myślą o ułatwieniu godzenia życia rodzinnego i zawodowego oraz pomocy kobietom na 
obszarach wiejskich wzywa państwa członkowskie do zaoferowania dalszych szkoleń w 
zakresie technologii informatycznych, które umożliwią czynnym zawodowo kobietom 
możliwość pracy z domu;

10. podkreśla zasadnicze znaczenie nabywania i poprawy kompetencji językowych, które 
sprzyjają kształtowaniu poczucia własnej wartości, zdolności dostosowawczych oraz 
kompetencji międzykulturowych;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia optymalnego wykorzystania 
funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, do realizacji 
konkretnych programów propagujących uczenie się przez całe życie, których celem jest 
zachęcanie kobiet do uczestnictwa w tym procesie oraz podniesienie wskaźnika ich 
udziału w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in. przy wykorzystaniu 
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specjalnie opracowanych w tym celu i odpowiednio finansowanych środków; wzywa do 
podejmowania konkretnych działań w ramach projektu pilotażowego Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców celem pobudzenia przedsiębiorczości wśród kobiet;

12. podkreśla rolę nauczycieli i szkoleniowców w propagowaniu aspektu płci w kształceniu i 
szkoleniu zawodowym oraz wzywa do opracowywania programów na rzecz mobilności, 
takich jak program Leonardo da Vinci oraz projekt dla osób odbywających praktyki 
zawodowe, obejmujących konkretne działania skierowane do kobiet, by ułatwić im 
zdobywanie przez całe życie umiejętności niezbędnych do integracji lub ponownej 
integracji na rynku pracy;

13. wzywa do podjęcia specjalnej inicjatywy unijnej, by zainteresować dziewczęta zawodami 
w dziedzinie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i technologii, a także by 
walczyć ze stereotypami, które nadal dominują w tych zawodach; podkreśla, że media i 
szkolnictwo odgrywają kluczową rolę w walce z takimi stereotypami;

14. wzywa państwa członkowskie do tworzenia zachęt dla pracodawców, aby ułatwić 
organizowanie w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach opłacalnych i 
elastycznych szkoleń dostosowanych do potrzeb kobiet; wzywa pilnie Komisję i 
wszystkie państwa członkowskie, aby stanowczo zwalczały istniejące nierówności 
między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn w celu wyeliminowania do 2020 r. różnic w 
wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, które obecnie sięgają 18%;

15. wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do zadbania o ułatwienie łączenia 
szkoleń i kształcenia zawodowego, uczenia się i życia rodzinnego pod względem dostępu 
do opieki nad dziećmi i praktycznych rozwiązań w zakresie rozkładu zajęć 
dostosowanych do planu lekcji dzieci w szkole,
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