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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. призовава държавите-членки да разработят национални програми за 
професионално образование и обучение (ООП), които да насърчават 
интегрирания подход към равенството на половете като приоритет на 
бъдещите действия и мерки в тази област; 

2. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават установяването на 
ефективни партньорства между заинтересованите лица в областта на 
образованието, социалните партньори и организациите на гражданското 
общество с цел да се насочи вниманието към аспектите на равенството между 
половете по отношение на образованието и обучението;

3. призовава държавите-членки, както това е предвидено в целите на „Европа 
2020”, да подобрят връзките между професионалното обучение и пазара на 
труда и да създадат нови възможности за обучение, включително в областта на 
природните науки, математиката и технологиите, с цел да се увеличат 
възможностите за заетост на жените на нетрадиционни работни места и в 
нисковъглеродните сектори на икономиката; 

4. призовава държавите-членки да разработят висококачествен, широкообхватен, 
гъвкав достъп до професионално обучение на жените, който да е по 
възможностите им, заедно със специфични насоки и професионални 
консултации, подходящи за жени от различни среди и насочени към техните 
многостранни потребности в областта на обучението; 

5. призовава Комисията и държавите-членки да осигурят оптимално използване 
на структурните фондове, като например Европейския социален фонд, за 
специални програми, които насърчават ученето през целия живот и целят 
увеличаване на дела на жените, участващи в системата за ПОО; призовава за 
разработване на специални мерки в рамките на пилотният проект „Еразъм за 
млади предприемачи“ с цел да се насърчи предприемачеството сред жените; 

6. призовава държавите-членки да разработят стимули за работодателите за 
улесняване на предоставянето на разходоефективно и гъвкаво обучение в 
микропредприятията и малките предприятия, приспособено към нуждите на 
жените и включващо лицата, които извършват надомна работа. 


