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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina valstybes nares parengti nacionalines profesinio lavinimo ir mokymo 
programas, kuriose lyčių aspektui būtų teikiamas prioritetas vykdant būsimus 
veiksmus ir priemones šioje srityje;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti, kad būtų kuriami veiksmingi švietimo 
sektoriaus suinteresuotųjų šalių, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės 
organizacijų partnerystės projektai, siekiant atkreipti dėmesį į lyčių aspektą švietimo 
ir mokymo srityse;

3. ragina valstybes nares, kaip numatyta strategijos „Europa 2020“ tiksluose, pagerinti 
profesinio mokymo ir darbo rinkos poreikių sąsajas ir sukurti naujų mokymosi 
galimybių, įskaitant mokslo, matematikos ir technologijų sritis, siekiant, kad daugiau 
moterų galėtų įsidarbinti netradicinėse darbo vietose ir ekonomikos sektoriuose, 
kuriuose išmetama mažai anglies dioksido;

4. ragina valstybes nares sudaryti moterims itin geras, plataus masto, lanksčias ir 
priimtinas galimybes gauti profesinį mokymą, taip pat teikti joms konkrečių su 
karjera susijusių patarimų ir konsultacijų atsižvelgiant į jų kilmę ir daugialypius 
mokymosi poreikius;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad struktūrinių fondų, kaip antai 
Europos socialinio fondo, lėšos būtų naudojamos optimaliai ir būtų skiriamos
konkrečioms programoms, pagal kurias skatinama mokytis visą gyvenimą ir 
siekiama, kad daugiau moterų dalyvautų profesinio lavinimo ir mokymo sistemoje; 
ragina vykdant programos „Erasmus“ bandomąjį projektą, skirtą jauniems 
verslininkams, numatyti konkrečius veiksmus siekiant paskatinti, kad moterys imtųsi 
verslo;

6. ragina valstybes nares kurti darbdaviams skirtas iniciatyvas, kad būtų galima 
palengvinti galimybes labai mažose ir mažose įmonėse rengti ekonominiu požiūriu 
naudingus ir lanksčius mokymus, kurie būtų pritaikyti moterų ir namuose 
dirbančiųjų poreikiams.


