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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pasiiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi tikimybė negauti darbo jaunoms moterims yra didesnė negu jauniems vyrams, nes 
2006 m. 27-iose Europos Sąjungos valstybėse jaunų moterų nedarbo lygis siekė 
18,1 proc., o jaunų vyrų – 16,9 proc.; kadangi aukštas pareigas eina mažuma moterų, nors 
daugelyje valstybių narių daugiau moterų negu vyrų pasiekia aukštą išsilavinimo lygį;

1. ragina valstybes nares parengti su lyčių aspektu susijusią švietimo ir mokymo politiką ir 
medžiagą, kurios padėtų panaikinti lyčių nelygybę švietimo ir užimtumo srityse ir 
pašalinti lyčių stereotipus, ragina valstybes nares skatinti jaunimą, įskaitant ir vaikus, 
rinktis lytims nebūdingas profesijas (pvz., reikėtų daugiau mokytojų vyrų pradinėse 
mokyklose ir daugiau moterų mokslo srityje), kol jie dar nepasiekė amžiaus, kai priimami 
išsilavinimą ir karjerą lemiantys sprendimai, kad būtų galima sumažinti profesinę atskirtį 
pagal lytį; dar kartą pabrėžia, kad geresnės kokybės duomenys, apibendrinti atsižvelgiant į 
lytį ir amžių, yra būtina bet kurios srities politikos vykdymo sąlyga;

2. ragina valstybes nares skatinti jaunas moteris, ypač priklausančias pažeidžiamoms 
grupėms, pvz., migrantes, tautinėms mažumoms priklausančias, neįgalias ar mažiau 
kvalifikuotas moteris, siekti išsilavinimo ir mokslo; ragina valstybes nares kaupti 
sėkmingą šios srities patirtį ir ja keistis bei skatina privačias ir viešąsias įmones būti 
aktyvesnėms suteikiant galimybę socialiai pažeidžiamiems asmenims mokytis darbo 
vietoje ir gauti mokymosi atostogų;

3. ragina valstybes nares įgyvendinti politiką, kuri padėtų jaunuoliams lengviau susirasti 
darbą baigus mokyklą, ypatingą dėmesį skiriant jaunoms moterims, kurios patiria daugiau 
sunkumų; pabrėžia, kad aukštesnė švietimo ir mokymo kokybė bei geresnės galimybės jų 
siekti ir investicijos į jaunimą turi reikšmės darbo rinkai vėlesniais gyvenimo etapais; 
reikėtų įdiegti vertinimo sistemą, kad būtų galima įvertinti vyriausybės lėšų, skirtų 
jaunuolių, ypač jaunų moterų, švietimui ir kovai su nedarbu, panaudojimo veiksmingumą 
ir poveikį;

4. ragina valstybes nares didinti moterų skaičių ir stiprinti jų padėtį mokslo, technikos ir 
technologijos srityse; ragina valstybių vyriausybes didinti aukštas pareigas einančių 
moterų skaičių ir įvertinti pažangą nustatant kokybinius ir kiekybinius tikslus.
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