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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá členské státy, aby vypracovaly národní programy odborného vzdělávání
a přípravy, které podporují rovnost žen a mužů jako prioritu budoucích akcí
a opatření v této oblasti; 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly vytváření účinného partnerství 
mezi zúčastněnými stranami ve vzdělávacím procesu, sociálními partnery
a organizacemi občanské společnosti s cílem řešit otázku rovnosti žen a mužů
z hlediska vzdělávání a odborné přípravy;

3. vyzývá členské státy, jak je stanoveno v cílech strategie Evropa 2020, aby zlepšily 
vazby mezi odbornou přípravou a potřebami pracovního trhu a aby vytvořily nové 
příležitosti pro odbornou přípravu včetně vědecké, matematické a technologické 
oblasti s cílem zvýšit zaměstnanost žen v netradičních zaměstnáních a v těch 
odvětvích hospodářství, které produkují nízké emise CO2; 

4. vyzývá členské státy, aby pro ženy vytvořily kvalitní, rozsáhlý, flexibilní
a dosažitelný přístup k odbornému vzdělávání a přípravě spolu s konkrétními 
pokyny a kariérním poradenstvím, které jsou určeny pro ženy pocházející z různých 
prostředí a které řeší jejich mnohorozměrné potřeby odborné přípravy; 

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily optimální využití strukturálních fondů, 
jako je např. Evropský sociální fond, na konkrétní programy, které podporují 
celoživotní učení a jejichž cílem je zvýšení míry účasti žen v systému odborného 
vzdělávání a přípravy; vyzývá k vypracování konkrétních akcí v rámci pilotního 
projektu Erasmus pro mladé podnikatele s cílem podpořit podnikání u žen; 

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly pobídky pro zaměstnavatele s cílem usnadnit 
poskytování nákladově efektivní a flexibilní odborné přípravy v oblasti 
mikropodniků a malých podniků přizpůsobené potřebám žen a také pracovníkům 
pracujícím z domova.


