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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Kvinnor står för 58,9 procent av alla akademiska meriter som utfärdas i EU, men 
motsvarande siffra på doktorsnivå uppgår endast till 43 procent och är ännu lägre på full 
professorsnivå. Bara 15 procent av alla professorer är kvinnor.

B. Kommissionen tar inte hänsyn till jämställdhetsaspekten i sitt meddelande ”Nya insatser 
för bättre EU-samarbete inom yrkesutbildning för att stödja Europa 2020-strategin”
(KOM(2010)0296).

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram nationella program för 
yrkesutbildning som inbegriper ett jämställdhetsperspektiv, främjar 
jämställdhetsintegrering som en prioriterad fråga för framtida insatser och åtgärder och 
garanterar alla kvinnor lika möjligheter på arbetsmarknaden, oavsett rättslig ställning, ras, 
ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung eller religion. Parlamentet understryker vikten av 
pedagogik som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män och som motverkar 
stereotyper.

2. Europaparlamentet konstaterar att det för en högkvalitativ yrkesutbildning krävs en god 
könsneutral allmänbildning och uppmanar medlemsstaterna att sörja för att läromedlen 
inte skildrar könsspecifika yrkesmodeller, så att flickor och pojkar redan från början får 
intresse för alla yrkesmöjligheter.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa en ”yrkeskompetensbedömning” 
som avslutning på grundutbildningen.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra till 
faktiska partnerskap mellan berörda parter inom utbildningssektorn, arbetsmarknadens 
parter och organisationer inom det civila samhället och till ökat samarbete med 
näringslivet i syfte att beakta jämställdhetsaspekten inom utbildningen och mot bakgrund 
av vikten av fortbildning.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning (Cedefop) att inbegripa jämställdhetsperspektivet i uppföljningen av 
Bryggeförklaringen om ökat europeiskt samarbete inom yrkesutbildningen för 
perioden 2011–2020, särskilt genom att garantera tillgång till livslångt lärande, så att 
kvinnor och män får möjligheter till studier under alla perioder av livet, samt genom att 
göra utbildningsvägarna mer öppna och flexibla.

6. Europaparlamentet konstaterar att det dubbla systemet (utbildning i form av både praktik 
och skolundervisning) fungerar väl i vissa medlemsstater tack vare samarbete och 
samverkan med företag inom yrkesutbildningen.
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7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i enlighet med Europa 2020-målen och 
olika flaggskeppsinitiativ stärka kopplingarna mellan yrkesutbildningen och behoven på 
arbetsmarknaden, till exempel genom förbättrad studie- och yrkesvägledning och 
incitament till praktik- och lärlingsplatser för kvinnor, samt att skapa nya möjligheter till 
vidareutbildning, inbegripet inom vetenskapliga, matematiska och tekniska områden, för 
att öka kvinnornas möjligheter till sysselsättning inom tekniska och vetenskapliga
sektorer, icke-traditionella yrken och koldioxidsnåla och högteknologiska sektorer av 
ekonomin och på så sätt skapa fasta arbeten med anständiga löner.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att sörja för att kvinnor får omfattande och 
flexibelt tillträde till högkvalitativ yrkesutbildning till en överkomlig kostnad, tillsammans 
med specifik livslång studie- och yrkesvägledning om kvalifikationer inom alla typer av 
yrken, vilken vänder sig till kvinnor med olika bakgrund i syfte att på ett effektivt sätt se 
till att de får högkvalitativa arbeten med anständiga löner och åtgärdar de många 
aspekterna av deras behov av vidareutbildning, som exempelvis

– skräddarskydd yrkesutbildning och fortbildning till stöd för yrkesutvecklingen, 

– lättillgängliga vägar från informellt till formellt lärande, 

– öppenhet för olika studiestilar,

– tillgång till förebilder och mentorer, 

– framtagande av program som är anpassade till flexibla arbetsarrangemang och 
deltidsanställningar,

– skräddarsydda möjligheter till nätbaserade studier.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erbjuda IT-fortbildning, så att kvinnliga 
arbetstagare får möjlighet att arbeta hemifrån, som ett led i insatserna för att göra det 
möjligt att förena familje- och yrkesliv och hjälpa kvinnor på landsbygden.

10. Europaparlamentet poängterar att det är mycket viktigt att lära sig flera språk och att 
förbättra sina språkkunskaper för att öka sitt självförtroende och sin anpassningsförmåga 
och interkulturella kompetens.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att sörja för att 
strukturfonderna, bland annat Europeiska socialfonden, utnyttjas på optimalt sätt till 
specifika program som främjar livslångt lärande och uppmuntrar fler kvinnor att delta i
sådant lärande samt syftar till att öka kvinnornas deltagande i yrkesutbildning, bland annat 
med hjälp av välfinansierade särskilda åtgärder. Parlamentet begär att det görs specifika 
insatser inom ramen för pilotprojektet Erasmus för unga företagare i syfte att uppmuntra 
till kvinnligt företagande.

12. Europaparlamentet framhåller lärarnas betydelse för främjandet av 
jämställdhetsperspektivet inom yrkesutbildningen och begär att det tas fram program för 
rörlighet, såsom Leonardo da Vinci-programmet och lärlingsprojektet, med särskilda 
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åtgärder för kvinnor, så att de livet igenom lättare kan inhämta den kompetens som de 
behöver för att kunna ta sig in på eller komma tillbaka in på arbetsmarknaden.

13. Europaparlamentet efterfrågar ett specifikt EU-initiativ med målet att locka flickor till 
yrken inom matematik, datavetenskap, naturvetenskap och teknik och att bekämpa de 
stereotyper om dessa yrken som fortfarande är förhärskande. Parlamentet understryker 
mediernas och utbildningens nyckelroll vid bekämpningen av sådana stereotyper.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa incitament för arbetstagare att 
underlätta tillhandahållandet av kostnadseffektiv och flexibel fortbildning inom mikro-
och småföretag, som är anpassad till kvinnors behov. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och samtliga medlemsstater att agera kraftfullt mot löneklyftan mellan 
kvinnor och män, som för närvarande uppgår till 18 procent, med målet att undanröja den 
fram till 2020.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att göra det 
lättare att kombinera yrkesutbildning, fortbildning och annat lärande med familjeliv 
genom att säkerställa att det finns tillgång till barnomsorg och praktiska 
undervisningstider som stämmer överens med barnens skoltider.
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