
PA\852790SL.doc PE454.683v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2010/2234(INI)

5.1.2011

OSNUTEK MNENJA
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o evropskem sodelovanju v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v 
podporo strategiji EU 2020
(2010/2234(INI))

Poročevalka: Joanna Senyszyn



PE454.683v02-00 2/3 PA\852790SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\852790SL.doc 3/3 PE454.683v02-00

SL

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva države članice, naj razvijejo nacionalne programe poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, ki spodbujajo vključevanje načela enakosti med spoloma kot 
prednostno nalogo prihodnjih dejavnosti in ukrepov na tem področju;

2. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo vzpostavitev učinkovitega 
partnerstva med zainteresiranimi stranmi v izobraževanju, socialnimi partnerji in 
organizacijami civilne družbe, da bi obravnavali načelo enakosti spolov v okviru 
izobraževanja in usposabljanja;

3. poziva države članice, naj, kot je predvideno v strategiji Evropa 2020, izboljšajo 
povezave med poklicnim usposabljanjem in trgom dela ter ustvarijo nove možnosti 
za usposabljanje, tudi na naravoslovnem, matematičnem in tehničnem področju, da 
bi povečali zaposljivost žensk na netradicionalnih delovnih mestih in v 
nizkoogljičnih gospodarskih panogah;

4. poziva države članice, naj razvijejo visokokakovosten, obsežen, prožen in cenovno 
sprejemljiv dostop za ženske do poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno 
s posebnim poklicnim usmerjanjem in svetovanjem, ki sta primerna za ženske iz 
raznolikih okolij in ki se nanašata na njihove večrazsežnostne potrebe po 
usposabljanju;

5. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo optimalno uporabo strukturnih 
skladov, kot je Evropski socialni sklad, za posebne programe, ki spodbujajo 
vseživljenjsko učenje in katerih cilj je povečanje stopnje udeležbe žensk v sistemu 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja; poziva k razvoju posebnih dejavnosti v 
okviru pilotnega projekta Erasmus za mlade podjetnike, da bi spodbudili 
podjetništvo med ženskami;

6. poziva države članice, naj razvijejo pobude za delodajalce, da bi lažje poskrbeli za 
stroškovno učinkovito in prožno usposabljanje v mikro in malih podjetjih, ki bi bilo 
prilagojeno potrebam žensk in bi vključevalo delavce na domu.


