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SHORT JUSTIFICATION

The draftsperson welcomes the Commission’s initiative in proposing a programme in the field 
of lifelong education and training bringing together all existing programmes, to help in the 
development of an advanced knowledge-based society that gives the possibilities to reach the 
Lisbon targets. The education system is faced with major challenges. Demographic 
development, the ageing of the labour force and simultaneous efforts to raise the level of 
employment.

The position of women in the labour market is linked to the position of  women in the 
education and training system. There are still major differences between men and women in 
the labour market such as pay gap, which is often a result of the inequalities that exist in 
education and training systems in Europe. Over 60 % of the new jobs created between 1995 
and 2000 were in the high-tech sector. Women are underrepresented in areas such as research 
and technology that play an important role in creating a competitive and dynamic knowledge-
based economy following the Lisbon target. Strategies should be developed to increase the 
participation and presence of women at all levels of education in this area. Statistics within 
scientific field such as funding for research or the representation by women in universities and 
research centres should be kept and seggregated by gender in order to find efficient means to 
create equal opportunities for men and women in the education and training systems in 
Europe.

Equal access to education 

Education and training reach out citizens directly and for many of the citizens participating in 
the programme, this is one of the first time they are in contact with the European Union, with 
a member state or a candidate country. To go abroad for studying or training is an excellent 
way of learning another language and culture and the programme gives people an 
understanding of the diversity of the European Union and its neighbours. Therefore, a 
programme in the field of lifelong education and training bringing together all existing 
programmes is not only important for ensuring economic growth but also more importantly, it 
is necessary for the integration within the European Union. 

The programme should be accessible for all people and pay special attention to groups that are 
underrepresented in education and training. The programme shall enable the network of 
national agencies to target groups that faces particular difficulties accessing education and 
training; learners with special needs, disabled, immigrants and those living below the poverty 
threshold. Too often, the level of education is inherited from parents to children and one of 
the main objectives must be to stimulate education and training independently of the social 
background. Language is the key to integrate into a new society. The draftsperson would like 
to remind the member states to acknowledge the important link between language learning 
and integration into a new society and calls on the member states to improve the language 
education provided for immigrants

The promotion of European language skills is a goal that requires attention. The meeting of 
the European Council in Barcelona 2002 set the objective of teaching at least two foreign 
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languages from a very early age.

Geographically disadvantaged areas need more support. Equality between regions should be 
enhanced. Education and research should be developed with focus on supporting the strengths 
and specific characteristics of the regions.

Flexible forms of education

The draftsperson calls on the Member States to look into the various forms of education that 
are available in the country, in view of finding education and training systems that fits a 
modern society. In order to create possibilities for all categories of people to have access to 
education, it is very important to bear in mind that a majority of the part-time workers in 
European Union are women. It is therefore important, especially for women, that there are 
possibilities for e-learning and part-time studies.  

Participation of third countries

The programme is opened to the participation of third countries and the draftsperson would 
like to draw the attention to the importance of this possibility for the future of the European 
Union. It is a win win situation when countries like Turkey or countries of Western Balkans 
can benefit from such a pre-accession strategy and it is a great opportunity for citizens of the 
European Union to be able to participate in education and training programmes outside EU-
25. The draftsperson urges the Commission and member states to ensure that participation of 
the third countries are fully carried out.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění (7a) (nový)

(7a) Vyspělá společnost založená na 
znalostech je klíčem k vyššímu růstu a vyšší 
míře zaměstnanosti. Vzdělávání a odborná 
příprava jsou základními prioritami pro 
Evropskou unii na cestě k uskutečňování 
lisabonských cílů.

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění (13a) (nový)

(13a) Směrnice 2002/73/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 23. září 2002, 
kterou se mění směrnice 76/207/EHS o 
zavedení zásady rovného zacházení pro 
muže a ženy, pokud jde o přístup k 
zaměstnání, odborné vzdělávání, postup v 
zaměstnání a o pracovní podmínky*, 
zahrnuje požadavek přístupu ke všem 
typům a ke všem úrovním  odborného 
vzdělání.

* Úř. věst. L 269, 5. 10. 2002, s. 15.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění (16a) (nový)

(16a) Pokračující mezinárodní spolupráce 
a zvýšená mobilita v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy by přispěla ke zlepšení 
kvality vzdělávání a odborné přípravy v  
Evropské unii.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění (17a) (nový)

(17a) Vzhledem k lisabonskému cíli 
dosáhnout do roku 2010 více než 60% 
úrovně zaměstnanosti žen a vzhledem ke 
skutečnosti, že segregace na trhu práce 
zůstává vysoká, je nutné usnadnit ženám 
přístup k celoživotnímu vzdělávání, 
zejména k přípravě v oblasti informačních 
technologií, a podporovat účast žen na 
všech úrovních vzdělávání a odborné 
přípravy.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění (26a) (nový)
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(26a) Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
skupinám, které jsou v evropských 
vzdělávacích a školících systémech 
nedostatečně zastoupeny.  

Pozměňovací návrh 6
Čl. 1 odst. 2

Obecným cílem integrovaného programu je 
přispívat prostřednictvím celoživotního 
vzdělávání k rozvoji Společenství jako 
vyspělé společnosti založené na znalostech 
s udržitelným hospodářským rozvojem, 
větším množstvím a vyšší kvalitou 
pracovních míst a větší sociální soudržnosti 
při zajištění dobré ochrany životního 
prostředí pro budoucí generace. Zejména se 
zaměřuje na podporu výměny, spolupráce a 
mobility mezi vzdělávacími a školícími 
systémy v rámci Společenství tak, aby se 
staly známkou světové kvality.

Obecným cílem integrovaného programu je 
přispívat prostřednictvím celoživotního 
vzdělávání k rozvoji Společenství jako 
vyspělé společnosti založené na znalostech 
s udržitelným hospodářským rozvojem, 
větším množstvím a vyšší kvalitou 
pracovních míst a větší sociální soudržnosti, 
se zřetelem na začlenění hlediska rovnosti 
pohlaví do všech typů a úrovní vzdělávacích 
a školících systémů, při zajištění dobré 
ochrany životního prostředí pro budoucí 
generace. Zejména se zaměřuje na podporu 
výměny, spolupráce a mobility mezi 
vzdělávacími a školícími systémy v rámci 
Společenství tak, aby se staly známkou 
světové kvality.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 1 odst. 3 písm. ca) (nové)

ca) umožnit přístup k celoživotnímu 
vzdělávání všem a učinit zvláštní opatření 
zaměřená na nejvíce znevýhodněné osoby, 
jako jsou rodiče samoživitelé, přistěhovalci, 
ženy a muži žijící v odlehlých oblastech 
nebo v chudobě;

Pozměňovací návrh 8
Čl. 1 odst. 3 písm. e)

e) přispívat k zvýšené účasti lidí všech 
věkových kategorií na celoživotním 
vzdělávání;

e) přispívat k zvýšené účasti lidí všech 
věkových kategorií na celoživotním 
vzdělávání a věnovat zvláštní pozornost 
skupinám, které jsou ve vzdělávacích a 
školících systémech v Evropě  nedostatečně 
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zastoupeny;

Pozměňovací návrh 9
Čl. 1 odst. 3 písm. f)

f) podporovat studium jazyků a jazykovou 
rozmanitost;

f) podporovat studium jazyků a využití 
jazyků, aby byla zajištěna jazyková 
rozmanitost;

Pozměňovací návrh 10
Čl. 1 odst. 3 písm. i)

i) využívat výsledky, inovační výrobky a 
procesy a vyměňovat si správné postupy 
v oblastech, kterých se týká integrovaný 
program.

i) využívat výsledky, inovační výrobky a 
procesy a vyměňovat si správné postupy 
v oblastech, kterých se týká integrovaný 
program, aby se prostřednictvím zjištění 
nejlepších praktických postupů zvýšila 
kvalita vzdělávání a odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 1 odst. 3 písm. ia) (nové)

ia) zajistit rovnost příležitostí mužů a žen a 
úplné zapojení mužů i žen do všech oblastí 
vzdělávání a odborné přípravy v Evropě.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 6 odst. 2 písm. b) podbod via) (nový)

via) musí mít náležité znalosti o rovnosti 
příležitostí mužů a žen (gender 
mainstreaming) a musí podniknout kroky, 
které jsou k uplatnění rovných příležitostí 
mužů a žen ve veškeré činnosti členských 
států nezbytné;

Pozměňovací návrh 13
Čl. 18 písm. c)
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c) podporovat studium druhého cizího 
jazyka;

c) podporovat studium cizích jazyků;


