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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat levenslang leren door volwassen als onderdeel van de Lissabonstrategie 
een scharnierrol bij de ondersteuning van de ontwikkeling van de EU speelt, 

B. overwegende dat de Structuurfondsen, in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds, 
potentieel voor de ondersteuning van levenslang leren hebben en dat het programma 
Grundtvig voor de periode 2007-2013 wordt voorbereid,

1. onderstreept dat gelijkheid van vrouwen en mannen belangrijk is voor programma's op het 
gebied van levenslang leren, die zowel mannen als vrouwen in staat stellen in gelijke mate 
de mogelijkheden te benutten die dit leren biedt; verzoekt de Commissie alle instrumenten 
te benutten om bij de voorbereidingen op het gebied van volwasseneneducatie toezicht op 
het delicate beleidsterrein van de gelijkheid van vrouwen en mannen uit te oefenen, in 
samenwerking met het Europees Instituut voor gendergelijkheid;

2. legt nadruk op maatregelen die vrouwen in staat stellen aan het proces van levenslang 
leren deel te nemen en op de arbeidsmarkt terug te keren;

3. benadrukt dat het nodig is vrouwen voor te bereiden op het gebied van nieuwe 
technologie, om hen in staat te stellen zich bij de concurrentie op de arbeidsmarkt beter te 
laten gelden en om de gebruikelijke handicap ten opzichte van mannen op het gebied van 
technische en wetenschappelijke kwalificaties te verminderen; 

4. herinnert aan het doel dat is bepaald op de vergadering van de Europese Raad van 
Barcelona van 15-16 maart 2002 en benadrukt dat de lidstaten vooruitgang moeten boeken 
met betrekking tot de invoering van een zogenaamde Dag voor de verzorging van 
kinderen en andere hulpbehoevenden;

5. vraagt investeerders hun aandacht te focussen op de ontwikkeling van programma's, 
bekwaamheden en kwalificaties die vrouwen in staat stellen een basisvorming voor de 
arbeidsmarkt op het gebied van managements- en ondernemingsvaardigheden te 
verwerven;

6. beveelt aan dat werkgevers worden verplicht geschikte arbeidsvoorwaarden in te stellen 
voor vrouwen die voor kinderen zorgen en dat deze vrouwen ook de mogelijkheid hebben 
het levenslang leren voort te zetten; is van mening dat werkgevers hiervoor compensatie 
moeten krijgen in de vorm van belastingverlaging;

7. vestigt er de aandacht op dat ook geschikte voorwaarden voor levenslang leren voor 
volwassenen moeten worden ingesteld voor nationale en etnische minderheden, 
immigranten en mensen met welke handicaps ook. 


