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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et noorte naiste hulgas on tööpuudus ikka veel tõenäolisem kui noorte meeste 
hulgas, sest 2006. aastal oli noorte naiste tööpuuduse tase ELi 27 liikmesriigis 18,1%, 
noorte meeste oma aga 16,9%; arvestades, et juhtivatel kohtadel on naisi vähem 
olenemata sellest, et enamikus liikmesriikides on kõrge haridustasemega naisi rohkem kui 
mehi,

1. kutsub liikmesriike üles, et nad rakendaksid soolise ebavõrdsuse kõrvaldamiseks 
hariduses ja tööhõives soopõhist haridus- ja koolituspoliitikat ja vastavaid materjale ning 
juuriksid välja soolised stereotüübid; nõuab liikmesriikidelt tungivalt soorollidele 
mittetüüpilise tööhõive propageerimist noorte hulgas (näiteks rohkem meesõpetajaid 
algkoolides ja rohkem naisi teaduses), sealhulgas laste hulgas enne seda vanust, milles 
tehakse tähtsad haridus- ja karjääriotsused, kusjuures seda tuleb teha nii, et väheneks 
ametialane sooline eraldamine; kordab, et sooliselt ja vanuseliselt eristatud parema 
kvaliteediga andmed on igasuguse poliitika eeltingimuseks;

2. kutsub liikmesriike üles edendama noorte naiste juurdepääsu haridusele ja koolitusele, 
eriti haavatavate rühmade hulgas (võõrtöölistest naised, rahvusvähemuste hulka kuuluvad 
naised, puudega naised ja vähekvalifitseeritud naised); kutsub liikmesriike üles tegema 
kindlaks ja vahetama selle valdkonna parimaid tavasid ning nõuab era- ja riigi osalusega 
äriühingutelt tungivalt, et nad panustaksid aktiivsemalt tööpõhise koolituse pakkumisse 
ning toetaksid ebasoodsas olukorras olevatele inimestele koolituspuhkuse andmist; 

3. kutsub liikmesriike üles rakendama poliitikat, mis hõlbustaks noorte koolist tööle 
siirdumist, pöörates erilist tähelepanu noortele naistele, kellel on tavaliselt rohkem 
raskusi; rõhutab, et hariduse ja koolituse kõrgem kvaliteet, nende parem kättesaadavus 
ning investeeringud noortesse omavad mõju tööjõuturule hilisemas eluperioodis; tuleks 
rakendada hindamismehhanismi, et hinnata noorte inimeste, eriti noorte naiste tööpuuduse 
tõttu riigi poolt tehtavate hariduskulutuste tõhusust ja mõju; 

4. nõuab liikmesriikidelt tungivalt naiste osakaalu ja positsiooni tugevdamist teaduses, 
inseneritöös ja tehnoloogias; kutsub liikmesriikide valitsusi üles märgatavalt suurendama 
naiste arvu juhtivatel kohtadel ning mõõtma edusamme kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete 
sihtide abil.


