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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali národné programy odborného vzdelávania
a prípravy (VET), ktoré podporujú uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti ako 
prioritu budúcich akcií a opatrení v tejto oblasti; 

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vytváranie účinných partnerstiev 
medzi zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania, sociálnymi partnermi
a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom venovať sa rodovým otázkam
v súvislosti so vzdelávaním a odbornou prípravou;

3. vyzýva členské štáty, ako bolo uvedené v cieľoch stratégie Európa 2020, aby zlepšili 
prepojenie medzi odbornou prípravou a potrebami trhu práce a aby vytvárali nové 
príležitosti pre odbornú prípravu v rôznych oblastiach vrátane vedy, matematiky
a technológie s cieľom zvýšiť možnosti zamestnania žien v netradičných pracovných 
odboroch a v nízkouhlíkových hospodárskych odvetviach; 

4. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali vysokokvalitný, široký, pružný a dosiahnuteľný 
prístup žien k odbornému vzdelávaniu a príprave spolu s osobitným usmerňovaním
a poradenstvom v otázkach kariéry, ktoré sú relevantné pre ženy pochádzajúce
z rôznych prostredí a ktoré odpovedajú na ich mnohostranné vzdelávacie potreby; 

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili optimálne využívanie
štrukturálnych fondov, napr. Európskeho sociálneho fondu, na osobitné programy, 
ktoré podporujú celoživotné vzdelávanie a majú za cieľ zvýšiť mieru účasti žien na 
systéme odborného vzdelávania a prípravy; požaduje rozvíjanie konkrétnych akcií
v rámci pilotného projektu Erasmus pre mladých podnikateľov s cieľom podporiť 
podnikanie žien; 

6 vyzýva členské štáty, aby rozvíjali stimuly pre zamestnávateľov s cieľom uľahčiť 
zabezpečovanie nákladovo efektívnej a pružnej odbornej prípravy
v mikropodnikoch a malých podnikoch prispôsobenej potrebám žien, ako aj 
pracovníkov pracujúcich z domu. 


