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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at livslang voksenuddannelse, som er led i Lissabon-strategien, spiller en 
væsentlig rolle for EU's udvikling,

B. der henviser til, at strukturfondene, navnlig Den Europæiske Socialfond, kan støtte 
udviklingen af livslang læring; der henviser til tilrettelæggelsen af Grundtvig-programmet 
for perioden 2007-2013,

1. understreger vigtigheden af ligestilling mellem mænd og kvinder i forbindelse med 
programmer, der vedrører livslang læring, idet ligestilling giver mænd og kvinder 
mulighed for i samme grad at drage fordel af mulighederne ved sådan læring; opfordrer 
Kommissionen til at gøre brug af alle værktøjer til overvågning af følsomme 
ligestillingspolitikker i tilrettelæggelsen af voksenuddannelse i samarbejde med institut 
for ligestilling mellem mænd og kvinder;

2. understreger vigtigheden af foranstaltninger, der gør det muligt for kvinder at deltage i 
processen med livslang læring og blive i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

3. understreger behovet for at forberede kvinder til de nye teknologier og dermed give dem 
en bedre chance for at konkurrere på arbejdsmarkedet og mindske deres sædvanlige 
handicap i forhold til mænd i forbindelse med tekniske og naturvidenskabelige 
kvalifikationer;

4. minder om målene fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona den 15.-16. marts 2002 og 
understreger vigtigheden af medlemsstaternes indførelse af en dag for børnepasning og 
pasning af plejekrævende personer;

5. opfordrer investorer til at fokusere på udviklingsprogrammer, færdigheder og 
kvalifikationer, som giver kvinder mulighed for at få fodfæste på leder- og 
iværksætterområder på arbejdsmarkedet;

6. anbefaler, at arbejdsgiverne tager ansvar for at skabe passende arbejdsbetingelser for 
kvinder med børn, og at disse kvinder samtidig får mulighed for at fortsætte deres 
livslange læring; arbejdsgiverne bør kompenseres herfor gennem skattelettelser;

7. påpeger behovet for at skabe passende betingelser for livslang voksenuddannelse under 
hensyntagen til nationale og etniske minoriteter, indvandrere og handicappede.


