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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. solicită statelor membre să dezvolte programe naționale pentru educație și formare 
profesională (EFP) care să promoveze integrarea dimensiunii de gen ca prioritate 
pentru acțiunile și măsurile viitoare din acest domeniu; 

2. solicită Comisiei și statelor membre să încurajeze crearea de parteneriate eficiente 
între părțile interesate din domeniul educației, partenerii sociali și organizațiile 
societății civile în vederea abordării dimensiunii de gen în materie de educație și 
formare profesională;

3. solicită statelor membre, așa cum este prevăzut pentru obiectivele Europa 2020, să 
îmbunătățească legăturile între formarea profesională și nevoile pieței muncii și să 
creeze noi oportunități de formare, inclusiv în domeniile științific, matematic și 
tehnologic, în vederea creșterii șanselor de angajare a femeilor în locuri de muncă 
netradiționale și în sectoarele economice cu emisii scăzute de carbon; 

4. solicită statelor membre să dezvolte accesul de înaltă calitate, extins, flexibil și 
accesibil al femeilor la educație și formare profesională, împreună cu orientare 
specifică și consiliere profesională, care să fie relevante pentru femei din diverse 
medii și care să se adreseze nevoilor multidimensionale de formare ale acestora; 

5. solicită Comisiei și statelor membre să asigure o utilizare optimă a fondurilor 
structurale, cum ar fi Fondul social european, pentru programe specifice care 
promovează învățarea de-a lungul vieții și vizează creșterea ratei de participare a 
femeilor în sistemul EFP; solicită dezvoltarea unor acțiuni specifice în cadrul 
proiectului pilot Erasmus pentru tinerii antreprenori în scopul de a încuraja spiritul 
antreprenorial în rândul femeilor; 

6. solicită statelor membre să dezvolte stimulente pentru ca angajatorii să faciliteze 
furnizarea de formare rentabilă și flexibilă în microîntreprinderi și în întreprinderile 
mici, adaptată la nevoile femeilor și incluzându-i pe lucrătorii care își desfășoară 
activitatea la domiciliu. 


