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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään päätöslauselmaesitykseensä seuraavat ehdotukset, joissa 
valiokunta:

A. ottaa huomioon, että nuorten naisten työttömyys on edelleen todennäköisempää kuin 
nuorten miesten, sillä 27 jäsenvaltion Euroopan unionissa nuorten naisten työttömyysaste 
oli 18,1 prosenttia vuonna 2006, kun taas nuorilla miehillä se oli 16,9 prosenttia; ottaa 
huomioon, että johtavissa asemissa on vähemmän naisia huolimatta siitä, että useimmissa 
jäsenvaltioissa naiset saavuttavat korkean koulutustason miehiä useammin,

1. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön sukupuolen huomioon ottavaa 
koulutuspolitiikkaa ja ottamaan käyttöön asiaa koskevia aineistoja sukupuolten välisen 
epätasa-arvon poistamiseksi koulutuksesta ja sukupuoleen liittyvän kaavamaisen ajattelun 
hävittämiseksi; kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan nuoria ihmisiä, mukaan luettuna 
lapset ennen ikää, jolloin tärkeimmät koulutus- ja uravalinnat tehdään, tekemään 
sukupuolelle epätyypillistä työtä (esimerkiksi enemmän miesopettajia peruskouluihin ja 
enemmän naisia tieteellisiin ammatteihin) ja siten vähentämään sukupuoleen perustuvaa 
erottelua; toistaa, että sukupuolen ja iän mukaan eritellyt parempilaatuiset tiedot ovat 
edellytyksenä kaikelle politiikalle;

2. kehottaa jäsenvaltioita edistämään nuorten naisten, erityisesti heikommassa asemassa 
olevista ryhmistä peräisin olevien naisten, kuten maahanmuuttajanaisten, etnisistä 
vähemmistöistä tulevien naisten, vammaisten naisten ja matalasti koulutettujen naisten 
mahdollisuuksia koulutukseen; kehottaa jäsenvaltioita määrittelemään ja vaihtamaan alan 
parhaita käytäntöjä ja kehottaa yksityisiä ja julkisia yrityksiä tarjoamaan enemmän työssä 
tapahtuvaa koulutusta ja tukemaan heikommassa asemassa olevien koulutusvapaita;

3. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön politiikkaa, jolla helpotetaan nuorten 
ihmisten siirtymistä koulusta työelämään ja jossa kiinnitetään erityistä huomiota nuoriin 
naisiin, joilla on siirtymisessä usein enemmän vaikeuksia; korostaa, että koulutuksen 
parempi laatu, paremmat koulutusmahdollisuudet ja investoinnit nuoriin vaikuttavat 
työmarkkinoilla elämän myöhemmissä vaiheissa; kehottaa ottamaan käyttöön 
arviointimekanismin, jolla arvioidaan hallitusten koulutusmenojen tehokkuutta ja 
vaikutuksia nuorten ihmisten, erityisesti nuorten naisten, työttömyyteen;

4. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään naisten osuutta ja vahvistamaan heidän asemaansa 
tieteellisillä ja teknisillä aloilla; kehottaa kansallisia hallituksia kasvattamaan naisten 
määrää johtavissa asemissa ja mittaamaan edistystä ottamalla käyttöön laadulliset ja 
määrälliset tavoitteet.
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