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NÁVRHY

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

A. keďže 58,9 % univerzitných diplomov v Európskej únii získali ženy, ale zodpovedajúci 
podiel žien s doktorátom je len 43 % a je ešte nižší na profesorskej úrovni, a keďže len 
15 % z vymenovaných profesorov sú ženy,

B. keďže v oznámení Komisie s názvom Nový impulz pre európsku spoluprácu pri 
odbornom vzdelávaní a príprave na podporu stratégie Európa 2020 (KOM(2010) 296 sa 
nezohľadňuje rodový rozmer,

1. vyzýva členské štáty, aby vypracovali národné programy odborného vzdelávania 
a prípravy (VET), ktoré obsahujú rodové hľadisko, podporujú uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti ako prioritu budúcich akcií a opatrení a zabezpečili rovnaké príležitosti 
pre všetky ženy na trhu práce bez ohľadu na ich právne postavenie, rasu, vek, sexuálnu 
orientáciu, etnický pôvod alebo náboženstvo; zdôrazňuje význam vyučovania postupov 
určených na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami a na boj proti vžitým stereotypom;

2. konštatuje, že vysoká úroveň odbornej prípravy vychádza z dobrého rodovo neutrálneho 
vzdelávania a naliehavo žiada členské štáty, aby zabezpečili, že učebné materiály 
neobsahujú rodovo odlíšené modely pracovného života s cieľom zaistiť, aby bol záujem 
chlapcov a dievčat o budúce povolanie od začiatku rovnako podporovaný;

3. naliehavo žiada členské štáty, aby prepojili základné vzdelávanie s hodnotením tzv. 
vhodnosti pre pracovnú kariéru.

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vytváranie účinných partnerstiev medzi 
zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania, sociálnymi partnermi a organizáciami 
občianskej spoločnosti a aby vo väčšej miere spolupracovali s podnikmi s cieľom venovať 
sa rodovým otázkam vo vzdelávaní a významu odbornej prípravy;

5. vyzýva Komisiu a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), aby 
začlenili rodové hľadisko do opatrení nadväzujúcich na Bruggské komuniké o posilnenej 
európskej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na roky 2011 – 2020, 
najmä pokiaľ ide o prístup k celoživotnému vzdelávaniu, aby sa muži a ženy mali 
možnosť učiť v akomkoľvek veku a tiež aby bola cesta k vzdelávaniu a odbornej príprave 
otvorenejšia a flexibilnejšia;

6. konštatuje, že dvojitý systém (praktické a teoretické vzdelávanie) sa v niektorých 
členských štátoch osvedčil, a to vďaka spolupráci a súčinnosti podnikov pri poskytovaní 
odbornej prípravy zameranej na povolanie;

7. v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 a modelovými iniciatívami vyzýva členské štáty, 
aby zlepšili prepojenie medzi odbornou prípravou a potrebami trhu práce, napríklad 
skvalitnením poradenských služieb pri výbere vysokej školy a povolania a podporou stáží 
a učňovských zmlúv pre ženy, a tiež aby vytvárali nové príležitosti pre odbornú prípravu 
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v rôznych oblastiach vrátane vedy, matematiky a technológie s cieľom zvýšiť možnosti 
zamestnateľnosti žien v technických a vedeckých oblastiach, v netradičných pracovných 
odboroch a v nízkouhlíkových hospodárskych odvetviach, čím sa vytvoria dôstojne 
ohodnotené stále pracovné miesta;

8. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali vysoko kvalitný, široký, pružný a dosiahnuteľný 
prístup žien k odbornému vzdelávaniu a príprave spolu s osobitným usmerňovaním 
a poradenstvom v otázkach kariéry, pokiaľ ide o kvalifikácie vo všetkých druhoch 
povolania, ktoré sú určené pre ženy pochádzajúce z rôznych prostredí, s cieľom účinne 
ich začleniť na vysoko kvalitné pracovné miesta ohodnotené dôstojnou mzdou a ktoré 
odpovedajú na ich mnohostranné potreby odbornej prípravy, akými sú:

– odborné vzdelávanie a príprava prispôsobené na podporu rozvoja profesionálneho 
rastu;

– dostupné spôsoby prechodu od neformálneho k formálnemu vzdelávaniu;

– otvorenosť k rôznym spôsobom učenia sa;

– prístup k vzorom a mentorom;

– rozvoj programov prispôsobených pružným pracovným podmienkam a zmluvám o 
práci na polovičný úväzok;

– možnosti vzdelávania na internete „ušité na mieru“;

9. vyzýva členské štáty, aby poskytli ďalšie vzdelávanie v oblasti počítačových technológií 
s cieľom dať ženám príležitosť pracovať z domu a umožnili tým zlúčiť rodinný a 
pracovný život a pomohli ženám z vidieckych oblastí;

10. zdôrazňuje veľký význam nadobudnutia a zlepšenia viacjazyčnosti ako prostriedku na 
zvýšenie sebavedomia, adaptability a medzikultúrnych zručností;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili optimálne využívanie štrukturálnych 
fondov vrátane Európskeho sociálneho fondu na osobitné programy, ktoré podporujú 
celoživotné vzdelávanie a nabádajú väčší počet žien, aby sa doň zapojili, a ktorých 
cieľom je zvýšiť mieru účasti žien na systéme odborného vzdelávania a prípravy, a to 
najmä prostredníctvom vhodne financovaných opatrení osobitne navrhnutých na 
dosiahnutie tohto cieľa; požaduje rozvíjanie osobitných akcií v súlade s pilotným 
projektom Erasmus pre mladých podnikateľov s cieľom podporiť podnikanie žien;

12. zdôrazňuje úlohu učiteľov a školiteľov pri presadzovaní rodového hľadiska v odbornom 
vzdelávaní a príprave a vyzýva na rozvoj programov mobility, akými sú program 
Leonardo da Vinci a projekt pre učňov, a osobitných opatrení zameraných na ženy s 
cieľom uľahčiť celoživotné získavanie zručností, ktoré sú dôležité na začlenenie alebo 
opätovné začlenenie na trh práce;

13. žiada osobitnú iniciatívu EÚ zameranú na prilákanie dievčat do práce v odboroch, akými 
sú matematika, informatika, prírodné vedy a technológie a na boj proti stereotypom, ktoré 
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v týchto profesiách prevládajú; zdôrazňuje, že v boji proti týmto stereotypom zohrávajú 
kľúčovú úlohu médiá a vzdelávanie;

14. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali stimuly pre zamestnávateľov s cieľom uľahčiť 
zabezpečovanie nákladovo efektívnej a pružnej odbornej prípravy v mikropodnikoch 
a malých podnikoch prispôsobenej potrebám žien; naliehavo žiada Komisiu a všetky 
členské štáty, aby sa výrazne usilovali o boj proti rozdielom v odmeňovaní mužov a žien 
s cieľom odstrániť do roku 2020 súčasný rozdiel v odmeňovaní mužov a žien, ktorý 
predstavuje 18 %;

15. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby uľahčili spojenie odborného 
vzdelávania a prípravy, vzdelávania sa a rodinného života, pokiaľ ide o dostupnosť 
starostlivosti o deti a praktických hodín vyučovania, ktoré je možno zosúladiť s časom, 
ktorý deti trávia v škole.
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