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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

1. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde nationale programmer for erhvervsuddannelse 
(EUD), der fremmer integration af kønsaspektet som en prioritet for fremtidige aktioner 
og foranstaltninger på dette område; 

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme oprettelsen af effektive 
partnerskaber mellem aktører inden for uddannelse, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer med henblik på at behandle kønsdimensionen i forbindelse 
med uddannelse og erhvervsuddannelse;

3. opfordrer medlemsstaterne, således som der er lagt op til i Europa 2020-strategien, til at 
forbedre forbindelserne mellem erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedets behov og 
skabe nye muligheder for uddannelse, herunder inden for de videnskabelige, matematiske 
og teknologiske områder, med henblik på at øge kvinders beskæftigelsesegnethed i 
utraditionelle jobs og i erhvervssektorer med lavt CO2-udslip; 

4. opfordrer medlemsstaterne til at sikre kvinder en bred, fleksibel og overkommelig adgang 
til erhvervsuddannelse af høj kvalitet sammen med specifik vejledning og 
karriererådgivning, der er relevant for kvinder med forskellig baggrund, og løse deres 
flerdimensionelle uddannelsesbehov; 

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en optimal udnyttelse af 
strukturfondene, såsom Den Europæiske Socialfond, til specifikke programmer, der 
fremmer livslang læring og sigter på at øge kvinders deltagelse i EUD-systemet; 
opfordrer til udvikling af specifikke foranstaltninger inden for rammerne af Erasmus-
pilotprojektet for unge iværksættere med henblik på at fremme iværksætterånden blandt 
kvinder; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at fremme incitamenter for arbejdsgiverne til at gøre det 
lettere at udbyde omkostningseffektiv og fleksibel uddannelse i mikrovirksomheder og 
små virksomheder, som er tilpasset kvindernes behov og omfatter arbejdstagere med 
hjemmearbejdsplads. 


