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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi suaugusiųjų mokymasis visą gyvenimą, sudarantis Lisabonos strategijos dalį, 
atlieka lemiamą vaidmenį remiant ES plėtrą,

B. kadangi struktūriniai fondai, ypač Europos socialinis fondas, turi galimybių remti visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi plėtrą, taip pat atsižvelgdamas į Grundtvigo programos 
2007–2013 m. rengimą,

1. pabrėžia lyčių lygybės programų, susijusių su visą gyvenimą trunkančiu mokymusi, 
srityje svarbą, nes dėl šios lygybės vyrai ir moterys gali tokiu pat mastu naudotis 
galimybėmis, kurias teikia minėtasis mokymasis; ragina Komisiją bendradarbiaujant su 
Lyčių lygybės institutu pasinaudoti visomis priemonėmis, skirtomis delikačioms lyčių 
lygybės politikos kryptims kontroliuoti, rengiant suaugusiųjų mokymąsi;

2. ypač pabrėžia priemones, kurias pasitelkus sudaroma galimybė moterims dalyvauti visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi procese ir būti pajėgiomis grįžti į darbo rinką;

3. ypač pabrėžia, kad reikia rengti moteris naujųjų technologijų srityje, suteikiant joms 
geresnę galimybę konkuruoti darbo rinkoje ir sumažinant įprastus palyginti su vyrais 
kliuvinius, atsirandančius dėl techninės ir mokslinės kvalifikacijos;

4. primena Europos Vadovų Tarybos susitikimo, įvykusio 2002 m. kovo 15–16 d. 
Barselonoje, tikslus ir pabrėžia valstybių narių pažangos įdiegiant  Vaikų ir kitų 
priklausomų asmenų priežiūros dieną, svarbą;

5. ragina investuotojus atkreipti dėmesį į rengimą programų, ugdymą įgūdžių ir teikimą 
kvalifikacijos, kurie leistų moterims įgyti valdymo ir verslo pagrindus ir jais naudotis 
darbo rinkoje;

6. rekomenduoja, kad darbdaviai prisiimtų atsakomybę už sudarymą tinkamų darbo sąlygų 
moterims, kurios prižiūri vaikus, ir kad minėtosios moterys tuo pat metu turėtų galimybę 
tęsti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi; darbdaviams šios išlaidos turėtų būti 
kompensuojamos taikant mokesčių nuolaidas;

7. pabrėžia, kad reikia sudaryti tinkamas sąlygas visą gyvenimą trunkančiam suaugusiųjų 
mokymuisi taip pat atsižvelgiant į nacionalines ir etnines mažumas, imigrantus ir 
neįgaliuosius.


