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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Α. εκτιμώντας ότι οι νεαρές γυναίκες εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες από 
τους νεαρούς άνδρες να είναι άνεργες εφόσον το ποσοστό ανεργίας το 2006 στην ΕΕ των 
27 ήταν 18.1% για τις γυναίκες και 16.9% για τους νέους άνδρες· εκτιμώντας ότι ο 
αριθμός των γυναικών είναι μικρότερος σε ηγετικές θέσεις, παρά το γεγονός ότι στα 
περισσότερα κράτη μέλη οι γυναίκες που έχουν φθάσει σε ανώτατο επίπεδο της 
εκπαίδευσης είναι περισσότερες από τους άνδρες·

1. καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και το 
αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό ώστε θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του φύλου ως ένα 
εργαλείο για την κατάργηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση και την εξάλειψη των στερεοτύπων· παρακινεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ασυνήθιστη για το φύλο απασχόληση (π.χ. περισσότεροι άνδρες 
δάσκαλοι στα δημοτικά και περισσότερες γυναίκες στις επιστήμες) στους νέους 
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών παιδιών πριν από την ηλικία κατά την 
οποία λαμβάνονται καίριες αποφάσεις για την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία και κατά 
τρόπον ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός που βασίζεται στο φύλο στον τομέα της
απασχόλησης· επαναλαμβάνει ότι τα χωριστά για κάθε φύλο και ηλικία δεδομένα 
ποιότητας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε πολιτική·

2. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση των νεαρών γυναικών, ιδιαίτερα 
εκείνων που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες όπως οι μετανάστριες, οι γυναίκες από 
εθνοτικές μειονότητες, ανάπηρες και γυναίκες με χαμηλή κατάρτιση, στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να ανταλλάξουν τις 
καλλίτερες πρακτικές στον τομέα και παρακινεί τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις 
να συμβάλλουν δραστήρια στην παροχή κατάρτισης με γνώμονα την εργασία και να 
στηρίξουν την άδεια κατάρτισης για τους μη προνομιούχους·  

3. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που θα διευκολύνουν την μετάβαση από 
το σχολείο στην εργασία για τους νέους, με ιδιαίτερη προσοχή στις νέες γυναίκες που 
συνήθως συναντούν περισσότερες δυσκολίες· τονίζει ότι η καλύτερη ποιότητα και 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και τις επενδύσεις κατά την 
νεότητα έχει επιπτώσεις για την αγορά εργασίας στα μεταγενέστερα στάδια της ζωής· 
πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μηχανισμός αξιολόγησης προκειμένου να εκτιμηθεί η 
αποδοτικότητα και η επίπτωση των εκπαιδευτικών δαπανών της κυβέρνησης στην 
ανεργία των νέων, ιδιαίτερα των νέων γυναικών·  

4. καλεί κατεπειγόντως τις εθνικές κυβερνήσεις να αυξήσουν την αναλογία των γυναικών 
και να ενισχύσουν τη θέση τους στις επιστήμες, την μηχανική και την τεχνολογία· καλεί 
τις εθνικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τον αριθμό των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και 
να εκτιμήσουν την πρόοδο με την έγκριση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.
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