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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že u mladých žen stále existuje větší pravděpodobnost nezaměstnanosti 
než u mladých mužů, jelikož míra nezaměstnanosti mladých žen ve 27 členských státech 
EU byla v roce 2006 18,1 %, zatímco u mladých mužů 16,9 %; vzhledem k tomu, že ženy 
jsou méně zastoupeny ve vedoucích pozicích, přestože ve většině členských států získá 
vysokoškolské vzdělání více žen než mužů,

1. vyzývá členské státy, aby za účelem odstranění nerovnosti pohlaví ve vzdělávání a 
zaměstnanosti a vymýcení stereotypů týkajících se pohlaví uplatňovaly formy vzdělávání i 
politiky a materiály pro odbornou přípravu, jež pohlaví zohledňují; naléhá na členské 
státy, aby u mladých lidí, včetně dětí, které ještě nedosáhly věku, kdy učiní klíčová 
rozhodnutí ohledně svého vzdělání a kariéry, podporovaly volbu zaměstnání, které není 
typické pro jejich pohlaví (například aby více mužů vyučovalo na základních školách a 
více žen se zabývalo vědou), a omezily tak segregaci v povolání založenou na pohlaví; 
opakuje, že nezbytným předpokladem každé politiky jsou kvalitnější údaje rozlišené podle 
pohlaví a věku;

2. vyzývá členské státy, aby podporovaly přístup mladých žen, zejména žen z ohrožených 
skupin, jako jsou migranti, etnické menšiny, zdravotně postižení a osoby s nízkou 
kvalifikací, ke vzdělání a odborné přípravě; vyzývá členské státy, aby v této oblasti 
stanovily osvědčené postupy a vyměňovaly si je, a naléhá na soukromé i veřejné podniky, 
aby se aktivněji zapojily do poskytování odborné přípravy v souvislosti se zaměstnáním a 
podporovaly dovolenou za účelem odborné přípravy pro znevýhodněné osoby; 

3. vyzývá členské státy, aby prováděly politiky, které mladým lidem usnadní přechod ze 
školy do zaměstnání, a věnovaly při tom zvláštní pozornost mladým ženám, které se 
většinou setkávají s většími obtížemi; zdůrazňuje, že lepší přístup ke vzdělání a odborné 
přípravě i investicím v mládí, stejně jako jejich vyšší kvalita, mají dopady na trh práce 
v pozdějším věku; je třeba zavést hodnotící mechanismus, jenž by prováděl odhad 
účinnosti a dopadů, které mají výdaje vlád v oblasti vzdělávání na nezaměstnanost 
mladých lidí, zejména mladých žen; 

4. naléhá na členské státy, aby posílily pozici žen ve vědě a inženýrských a technických 
oborech a zvýšily v těchto oborech jejich zastoupení; vyzývá vlády členských států, aby 
zvýšily počet žen na vedoucích místech a měřily dosažený pokrok přijetím kvalitativních 
a kvantitativních cílů.


