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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a fiatal nők körében még mindig nagyobb mértékű a munkanélküliség, mint a fiatal 
férfiak körében, mivel 2006-ban a 27 tagú EU-ban a munkanélküliség aránya a fiatal nők 
esetében 18,1% volt, míg a fiatal férfiak esetében 16,9%; mivel kevesebb nő tölt be vezető 
pozíciókat annak ellenére, hogy a legtöbb tagállamban több nő szerez felsőfokú 
képesítést;

1. felhívja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki a nemek sajátosságait figyelembe vevő 
oktatási és képzési politikákat és anyagokat, amelyek eszközül szolgálhatnak az 
oktatásban és a foglalkoztatás terén tapasztalható nemek közötti egyenlőtlenség 
felszámolásához, valamint a nemi sztereotípiák megszüntetéséhez; sürgeti a tagállamokat, 
hogy a nemi alapú szegregáció csökkentése érdekében ösztönözzék a nemi szempontból 
atipikus foglalkoztatást (például legyen több férfi tanár az általános iskolákban, illetve 
több nő a tudomány területén) a fiatalok, többek között a gyermekek körében, még mielőtt 
azok meghozzák alapvető továbbtanulási és pályaválasztási döntéseiket; ismételten 
hangsúlyozza, hogy a jobb minőségre vonatkozó, nemek és életkor szerint felbontott 
adatok minden politika nélkülözhetetlen előfeltételei;

2. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a fiatal nők – különösen az olyan veszélyeztetett 
csoportokhoz tartozó nők, mint a migráns, az etnikai kisebbséghez tartozó, a fogyatékkal 
élő, illetve az alacsony képzettségű nők – oktatáshoz és képzéshez való hozzáférését; 
felhívja a tagállamokat, hogy azonosítsák és cseréljék ki egymás között a bevált 
gyakorlatokat ezen a téren, és sürgeti a magán- és állami vállalkozásokat, hogy járuljanak 
hozzá aktívabban a munkaalapú képzésekhez és biztosítsanak tanulmányi szabadságot a 
hátrányos helyzetűeknek; 

3. felhívja a tagállamokat, hogy valósítsanak meg olyan politikákat, amelyek megkönnyítik a 
fiatalok számára az iskolából a munkába való átmenetet, és fordítsanak különös figyelmet 
a fiatal nőkre, akik gyakrabban ütköznek nehézségekbe; hangsúlyozza, hogy az oktatás és 
képzés minőségének és az azokhoz való hozzáférésnek a javulása, valamint a fiatalokba 
történő befektetés hatással van a munkaerőpiacra a fiatalok későbbi életszakaszaiban; egy 
értékelési mechanizmust kellene alkalmazni annak felmérése céljából, hogy mennyire 
hatékonyak a kormányok oktatásra szánt kiadásai, és milyen hatást gyakorolnak a fiatalok, 
különösen a fiatal nők munkanélküliségére; 

4. sürgeti a tagállamokat, hogy növeljék a nők részvételi arányát és erősítsék pozíciójukat a 
tudományok, a műszaki tudományok és a technológia terén; felhívja a nemzeti 
kormányokat, hogy növeljék jelentősen a vezető pozíciókat betöltő nők számát és az 
előrelépést mérjék minőségi és mennyiségi célkitűzések segítségével.


