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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете призовава Комисията 
по култура и образование, като компетентна комисия, да включи следните предложения 
в своето предложение за резолюция:

А. като има предвид, че все още вероятността младите жени да останат безработни е 
по-голяма от тази при младите мъже, тъй като процентът на безработните млади 
жени в ЕС–27 през 2006 г. е бил 18,1 % в сравнение с 16,9 % при младите мъже; 
като има предвид, че младите жени са по-слабо представени на лидерски позиции, 
независимо от факта, че в по-голямата част от държави-членки повече жени, 
отколкото мъже достигат до степен на висше образование,

1. призовава държавите-членки да провеждат политики на обучение и образование, 
отворени към нуждите на различните полове и да използват съответните материали 
като средство за преодоляване на неравенството между половете в образованието и 
заетостта и за изкореняване на половите стереотипи; приканва държавите-членки да 
стимулират полово нетипичните начини на заетост (например, повече мъже в 
сферата на началното училищно образование и повече жени в научната сфера) на 
младите хора, включително и на децата преди възрастта, на която се вземат 
решения за обучение и бъдеща кариера, като по този начин се намали 
професионалната сегрегация, основаващата се на разликата в половете; подчертава 
отново, че използването на по-висококачествени данни, в които не се прави полова 
и възрастова разлика, са предпоставка за провеждането на всяка една политика
политика;

2. призовава държавите-членки да стимулират достъпа на младите жени, особено от 
социално уязвими групи, като жени-мигрантки, жени от етнически малцинства, 
жени с увреждания или слабо квалифицирани, до обучение и образование; 
призовава държавите-членки да определят и да си разменят най-добри практики в 
тази сфера и приканва частните и държавните предприятия по-активно да 
допринасят за предлагането на обучение по месторабота и отпуски за обучение на 
работниците и служителите в неравностойно положение;

3. призовава държавите-членки да провеждат политики, които да улесняват прехода на 
младите хора от училище към работа, като се обръща специално внимание на 
младите жени, които изпитват по-големи затруднения в този процес; подчертава, че 
по-високото качество и по лесния достъп до обучението и образованието, както и 
инвестициите в младежта се отразяват на по-късен етап на трудовия пазар; трябва 
да се приложи на практиката механизъм за оценяване на ефикасността и 
въздействието на разходите на правителствата за образование върху безработицата 
при младите хора и особено при младите жени;

4. приканва държавите-членки да увеличат съотношението и заздравят позициите на 
жените в науката, проектно-конструкторската работа и технологиите; призовава 
националните правителства да увеличат значително броя на жените на ръководни 
постове и да отчитат постиженията си в тази насока с приемането на конкретни 
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качествени и количествени цели.


