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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de lidstaten nationale programma’s voor beroepsonderwijs en -opleiding 
(BOO) te ontwikkelen waarmee de gendermainstreaming als prioriteit voor 
toekomstige acties en maatregelen op dit gebied wordt bevorderd; 

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten het opzetten van werkelijke partnerschappen 
tussen belanghebbenden uit het onderwijs, de sociale partners en maatschappelijke 
organisaties aan te moedigen om werk te maken van de genderdimensie in onderwijs 
en opleiding;

3. verzoekt de lidstaten, overeenkomstig de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, beroepsopleidingen beter te laten aansluiten op de behoeften van de 
arbeidsmarkt en ook op het gebied van wetenschap, mathematiek en technologie 
nieuwe opleidingsmogelijkheden te creëren, teneinde de kansen van vrouwen in 
niet-traditionele banen en koolstofarme economische sectoren te vergroten;

4. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat vrouwen een flexibele en betaalbare 
toegang tot een breed aanbod aan kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs en 
-opleiding krijgen, naast specifieke begeleiding en carrièreadvisering, passend bij 
vrouwen met een uiteenlopende achtergrond en aansluitend bij hun 
multidimensionale opleidingsbehoeften; 

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten toe te zien op een optimaal gebruik van de 
structuurfondsen, zoals het Europees Sociaal Fonds, voor specifieke programma’s 
ter bevordering van levenslang leren en ter verhoging van de participatiegraad van 
vrouwen in het BOO-systeem; verzoekt om ontwikkeling van specifieke acties in het 
k a d e r  van het proefproject "Erasmus voor jonge ondernemers", om 
ondernemerschap onder vrouwen te bevorderen; 

6. verzoekt de lidstaten stimulerende maatregelen te ontwikkelen, zodat werkgevers 
gemakkelijker in micro- en kleine ondernemingen kostenefficiënte en flexibele 
opleidingen kunnen aanbieden die zijn toegesneden op de behoeften van vrouwen en 
ook geschikt zijn voor thuiswerkers.


