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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens initiativ att föreslå ett program inom livslångt 
lärande som omfattar alla nuvarande program i syfte att bidra till utvecklingen av 
Europeiska unionen som ett avancerat kunskapssamhälle - ett samhälle som gör det möjligt att 
uppnå Lissabonmålen. Utbildningssystemen står inför mycket stora utmaningar. 
Befolkningsutveckling och en åldrande arbetskraft, parallellt med insatser för att höja 
sysselsättningsnivån.

Kvinnors ställning på arbetsmarknaden hänger ihop med kvinnors ställning inom 
utbildningssystemen. Det finns fortfarande betydande skillnader mellan män och kvinnor på 
arbetsmarknaden, bl.a. löneskillnader som ofta bottnar i en bristande jämställdhet i 
Europas utbildningssystem. Över 60 procent av de nya arbetstillfällen som skapades 
1995-2000 var inom högteknologisektorn. Kvinnor är underrepresenterade inom forskning 
och teknik, områden som är viktiga när det gäller att skapa en konkurrenskraftig och 
dynamisk kunskapsbaserad ekonomi i EU enligt Lissabonmålet. Man bör utveckla strategier 
för att öka kvinnors delaktighet och närvaro på de olika utbildningsnivåerna inom detta 
område. Det bör finnas statistik på forskningsområden som t.ex. forskningsfinansiering eller 
kvinnorepresentationen på universitet och forskningsinstitut, och statistiken bör vara 
könsuppdelad för att man skall kunna hitta effektiva sätt att skapa lika möjligheter för kvinnor 
och män i Europas utbildningssystem.

Lika möjligheter till utbildning

Utbildning berör medborgarna direkt och för många som deltar i programmet är det deras 
första kontakt med Europeiska unionen, en medlemsstat eller ett kandidatland. Att åka 
utomlands för att studera eller praktisera är ett utmärkt sätt att lära sig ett nytt språk och lära 
känna en annan kultur, och programmet ger människor förståelse för mångfalden inom EU 
och grannländerna. Ett program inom livslångt lärande som omfattar alla nuvarande program 
är därför inte bara viktigt för den ekonomiska tillväxten, utan framför allt för integrationen 
inom EU.

Programmet skall vara tillgängligt för alla och särskilt riktas till grupper som är 
underrepresenterade inom utbildningssystemen. Programmet skall göra det möjligt för 
nätverket för nationella programkontor att rikta sig till grupper som har särskilt svårt att få 
tillträde till utbildning, personer med särskilda behov, funktionshindrade, invandrare och de 
som lever under fattigdomsgränsen. Alltför ofta går utbildningsnivån i arv från föräldrar till 
barn, och ett av de viktigaste målen måste vara att stimulera utbildning oberoende av social 
bakgrund. Språket är nyckeln till integrering i ett nytt samhälle. Föredraganden vill gärna 
påminna medlemsstaterna om att de bör uppmärksamma det viktiga sambandet mellan att lära 
sig språk och integreras i ett nytt samhälle och uppmanar medlemsstaterna att förbättra 
språkutbildningen för invandrare. 

Främjandet av europeiska språkkunskaper är ett mål som måste framhållas. Vid Europeiska 
rådets möte i Barcelona 2002 fastställdes målet att lära ut minst två främmande språk från och 
med mycket tidig ålder.

Geografiskt missgynnade områden behöver mer stöd. Lika möjligheter för regioner måste 
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främjas. Utbildning och forskning bör utvecklas och vara fokuserade på att stödja regionernas 
särskilda styrka och särdrag.

Flexibla former av utbildning

Föredraganden uppmanar medlemsstaterna att se över olika former av utbildning i sina länder 
för att hitta utbildningssystem som passar i ett modernt samhälle. För att skapa möjligheter för 
alla kategorier av människor att få tillträde till utbildning är det mycket viktigt att komma ihåg 
att en majoritet av de deltidsarbetande i EU är kvinnor. Det är därför viktigt, särskilt för 
kvinnor, att det finns möjligheter till e-learning och deltidsstudier.

Deltagande av tredje länder

Programmet är öppet för tredje länder och föredraganden skulle vilja betona hur viktig denna 
möjlighet är för EU:s framtid. Det finns ingenting att förlora i detta fall eftersom länder som 
Turkiet eller länder på Västra Balkan kan dra nytta av en sådan strategi inför anslutningen och 
det är en fantastisk möjlighet för EU-medborgare att kunna delta i utbildningsprogram utanför 
EU. Föredraganden uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att deltagande av 
tredje länder genomförs fullt ut.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 7a (nytt)

(7a) Ett avancerat kunskapssamhälle är 
nyckeln till högre tillväxt och ökad 
sysselsättning. Utbildning är en viktig 
prioritering för Europeiska unionen för att 
uppnå Lissabonmålen. 

Ändringsförslag 2
Skäl 13a (nytt)

(13a) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/73/EG av den 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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23 september 2002 om ändring av 
rådets direktiv 76/207/EEG om 
genomförandet av principen om 
likabehandling av kvinnor och män i fråga 
om tillgång till anställning, yrkesutbildning 
och befordran samt arbetsvillkor*, vilket 
innebär krav på tillgång till alla typer och 
nivåer av yrkesvägledning.
* EGT L 269, 5.10.2002, s. 15.

Ändringsförslag 3
Skäl 16a (nytt)

(16a) Fortsatt mellanstatligt samarbete och 
ökad rörlighet inom utbildningsområdet 
skulle bidra till att förbättra 
utbildningskvaliteten i EU.

Ändringsförslag 4
Skäl 17a (nytt)

(17a) Mot bakgrund av Lissabonmålet om 
att öka antalet kvinnor på 
arbetsmarknaden till mer än 60 % 2010 
och eftersom arbetsmarknaden i stor 
utsträckning är segregerad är det 
nödvändigt att underlätta kvinnors tillträde 
till livslångt lärande, i synnerhet till 
IT-utbildning, och att främja kvinnors 
deltagande på samtliga utbildningsnivåer.

Ändringsförslag 5
Skäl 26a (nytt)

(26a) Grupper som är underrepresenterade 
inom utbildningssystemen i Europa bör 
särskilt uppmärksammas.

Ändringsförslag 6
Artikel 1, punkt 2
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2. Det allmänna målet med Integrerade 
programmet är att det genom livslångt 
lärande skall bidra till gemenskapens 
utveckling mot att bli ett avancerat 
kunskapssamhälle, med hållbar ekonomisk 
utveckling, fler och bättre arbetstillfällen och 
bättre social sammanhållning, alltmedan 
man säkerställer ett bra miljöskydd för 
kommande generationer. I synnerhet syftar 
det till att främja utbyte, samarbete och 
rörlighet mellan utbildningssystemen i 
gemenskapen så att de blir en 
kvalitetsreferens för hela världen.

2. Det allmänna målet med Integrerade 
programmet är att det genom livslångt 
lärande skall bidra till gemenskapens 
utveckling mot att bli ett avancerat 
kunskapssamhälle, med hållbar ekonomisk 
utveckling, fler och bättre arbetstillfällen och 
bättre social sammanhållning, där särskild 
vikt skall fästas vid att anlägga ett 
genusperspektiv på olika typer och nivåer 
av utbildning, alltmedan man säkerställer ett 
bra miljöskydd för kommande generationer. 
I synnerhet syftar det till att främja utbyte, 
samarbete och rörlighet mellan 
utbildningssystemen i gemenskapen så att de 
blir en kvalitetsreferens för hela världen.

Ändringsförslag 7
Artikel 1, punkt 3, led ca (nytt)

(ca) Att ge  möjligheter till livslångt lärande 
för alla och att vidta särskilda åtgärder 
riktade mot de minst gynnade, såsom 
ensamstående föräldrar, invandrare, 
kvinnor och män som bor i avlägsna 
områden eller lever i fattigdom.

Ändringsförslag 8
Artikel 1, punkt 3, led e

e) Att bidra till att personer i alla åldrar i 
större utsträckning deltar i livslångt lärande.

e) Att bidra till att personer i alla åldrar i 
större utsträckning deltar i livslångt lärande 
och att särskilt uppmärksamma grupper 
som är underrepresenterade inom 
utbildningssystemen i Europa.

Ändringsförslag 9
Artikel 1, punkt 3, led f

f) Att främja språkinlärning och språklig 
mångfald.

f) Att främja språkinlärning och 
språkanvändning för att garantera språklig 
mångfald.
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Ändringsförslag 10
Artikel 1, punkt 3, led i

i) Att ta tillvara resultat, innovativa 
produkter och processer och utbyta goda 
lösningar inom Integrerade programmets 
områden.

i) Att ta tillvara resultat, innovativa 
produkter och processer och utbyta goda 
lösningar inom Integrerade programmets 
områden för att förbättra 
utbildningskvaliteten genom att identifiera 
de bästa metoderna.

Ändringsförslag 11
Artikel 1, punkt 3, led ia (nytt)

ia) Att säkerställa en integrering av 
jämställdhetsperspektivet och mäns och 
kvinnors deltagande fullt ut inom alla 
utbildningssektorer i Europa.

Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 3, led b, led via (nytt)

via) De måste ha tillräckliga kunskaper om 
hur jämställdhetsperspektivet kan 
integreras på alla områden och de måste 
vidta nödvändiga åtgärder för att tillämpa 
jämställdhetsperspektivet under arbetets 
gång.

Ändringsförslag 13
Artikel 18, led c

c) Att uppmuntra människor att lära sig ett 
andra främmande språk.

c) Att uppmuntra människor att lära sig  
främmande språk.


