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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εθνικά προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που προάγουν κατά προτεραιότητα την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στις μελλοντικές δράσεις και ενέργειες του εν λόγω 
τομέα·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την δημιουργία 
ουσιαστικών συμπράξεων μεταξύ ενδιαφερομένων φορέων της εκπαίδευσης, 
κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να 
υπάρξει ειδική προσέγγιση της διάστασης του φύλου από την άποψη της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

3. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους στόχους της 
«Ευρώπης 2020», να βελτιώσουν τους τρόπους σύνδεσης μεταξύ επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς εργασίας και να δημιουργήσουν νέους 
διαύλους κατάρτισης ιδίως στους τομείς της επιστήμης, των μαθηματικών και της 
τεχνολογίας προκειμένου να διευρύνουν τις δυνατότητες απασχόλησης των 
γυναικών σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα και στους τομείς χαμηλής εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα της οικονομίας

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν υψηλής ποιότητας και ευρέος φάσματος 
ευέλικτους και οικονομικά προσιτούς διαύλους πρόσβασης των γυναικών στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, από κοινού με εξειδικευμένη 
καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας, ειδικά προσαρμοσμένη στις πολυδιάστατες 
ανάγκες κατάρτισης γυναικών προερχόμενων από ποικίλα κοινωνικοοικονομικά 
περιβάλλοντα· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την βέλτιστη αξιοποίηση 
των Διαρθρωτικών Ταμείων όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για 
συγκεκριμένα προγράμματα που προάγουν την δια βίου εκπαίδευση και επιδιώκουν 
να αυξήσουν τον βαθμό συμμετοχής των γυναικών στα προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· ζητεί να εκπονηθούν ειδικές δράσεις 
στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδίου Erasmus για νέους επιχειρηματίες με σκοπό την 
ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας· 

6. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν κίνητρα για τους εργοδότες ώστε να 
διευκολυνθεί η παροχή οικονομικής και ευέλικτης κατάρτισης σε πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, κατάρτισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες των γυναικών και 
των κατ` οίκον εργαζομένων. 
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