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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że kształcenie dorosłych przez całe życie, jako element strategii 
lizbońskiej, odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu rozwoju UE,

B. mając na uwadze, że fundusze strukturalne, zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny, 
mają potencjał wspierania rozwoju kształcenia przez całe życie, a także mając na uwadze 
przygotowywania do programu Grundtvig na okres 2007-2013,

1. podkreśla znaczenie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w odniesieniu do programów 
dotyczących uczenia się przez całe życie, umożliwiających zarówno mężczyznom, jak 
i kobietom korzystanie w równej mierze z możliwości oferowanych przez tego rodzaju 
kształcenie; wzywa Komisję do korzystania z wszelkich narzędzi monitorowania 
sensytywnej polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn przy przygotowywaniu 
kształcenia dorosłych, w tym również we współpracy z Instytutem ds. Równości Kobiet 
i Mężczyzn;

2. podkreśla znaczenie działań umożliwiających kobietom udział w procesie uczenia się 
przez całe życie i oferujących im zdolność powrotu na rynek pracy;

3. akcentuje potrzebę przygotowania kobiet w dziedzinie nowych technologii, aby dać im 
lepszą pozycję w rywalizacji na rynku pracy i zmniejszyć typowy handicap 
w porównaniu z mężczyznami w zakresie kwalifikacji technicznych i naukowych;

4. przypomina cele ustalone na posiedzeniu Rady Europejskiej w Barcelonie w dniach 15-
16 marca 2002 r. i podkreśla, że państwa członkowskie powinny dokonać postępów we 
wprowadzaniu Dnia Opieki nad Dziećmi i innymi Osobami Zależnymi;

5. wzywa inwestorów, aby zwrócili uwagę na rozwój takich programów, umiejętności i 
kwalifikacji, które umożliwiają kobietom uzyskanie przygotowania w dziedzinie 
zarządzania i przedsiębiorczości, do wykorzystania na rynku pracy;

6. zaleca, aby pracodawcy mieli obowiązek tworzenia odpowiednich warunków pracy dla 
kobiet opiekujących się dziećmi i aby kobiety te miały zarazem możliwość kontynuacji 
uczenia się przez całe życie; rekompensatą dla pracodawców powinny być ulgi 
podatkowe;

7. zwraca uwagę na konieczność tworzenia odpowiednich warunków uczenia dorosłych 
przez całe życie, w tym również z uwzględnieniem mniejszości narodowych i etnicznych, 
imigrantów i osób z różnymi rodzajami upośledzenia.


