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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā jaunas sievietes joprojām saskaras ar bezdarba problēmu vairāk nekā jauni vīrieši, jo 
2006. gadā 27 ES valstīs bezdarba līmenis jaunu sieviešu vidū bija 18,1% salīdzinājumā 
ar 16,9% jaunu vīriešu vidū; tā kā sievietes daudz retāk ieņem vadošus amatus, lai gan 
vairumā dalībvalstu sievietes biežāk nekā vīrieši sasniedz augstu izglītības līmeni,

1. aicina dalībvalstis īstenot izglītības un apmācības politiku un materiālus, ņemot vērā 
dzimumu līdztiesības aspektus, lai novērstu dzimumu nelīdztiesību izglītībā un 
nodarbinātībā un izskaustu ar dzimumu saistītus stereotipus; mudina dalībvalstis sekmēt 
jauniešu, tai skaitā bērnu, ieinteresētību par dzimumam netipisku nodarbinātību 
(piemēram, piesaistot vairāk vīriešu skolotāju pamatskolām un vairāk sieviešu zinātnes 
sektoram), pirms šie jaunieši sasniedz vecumu, kad tiek pieņemti svarīgākie ar izglītību un 
turpmāko karjeru saistītie lēmumi, lai šādi samazinātu uz dzimumu balstītu profesionālo 
segregāciju; atkārto, ka kvalitatīvāki dati, kas sagrupēti, ņemot vērā iedzīvotāju vecumu 
un dzimumu, ir priekšnoteikums jebkuras politikas izstrādei;

2. aicina dalībvalstis veicināt izglītības un apmācības pieejamību jaunām sievietēm, jo īpaši 
sievietēm no mazāk aizsargātām grupām, piemēram, migrantiem, etniskajām minoritātēm, 
invalīdiem un darbiniekiem ar zemu kvalifikāciju; aicina dalībvalstis noteikt un 
apmainīties ar paraugpraksi šajā jomā un mudina privātos un publiskos uzņēmumus 
aktīvāk sniegt savu ieguldījumu ar darbu saistītas apmācības organizēšanā un atbalstīt 
mācību atvaļinājumu piešķiršanu personām no sociāli nelabvēlīgām grupām; 

3. aicina dalībvalstis īstenot politiku, kas veicinātu jauniešu pāreju no skolas uz darbu, īpašu 
uzmanību veltot jaunām sievietēm, kurām mēdz būt lielākas grūtības; uzsver, ka 
kvalitatīvāka un vieglāk pieejama izglītība un apmācība, kā arī ieguldījumi jauniešos 
ietekmē darba tirgu vēlākās viņu dzīves stadijās; lai noteiktu valsts izglītības finansējuma 
efektivitāti un ietekmi uz jauniešu, īpaši jaunu sieviešu, bezdarba līmeni, ir jāievieš 
novērtēšanas mehānisms; 

4. mudina dalībvalstis palielināt zinātnē, tehniskajos pētījumos un tehnoloģiju izstrādē 
iesaistīto sieviešu īpatsvaru un stiprināt sieviešu stāvokli šajās jomās; aicina valstu 
valdības palielināt sieviešu skaitu vadošos amatos un izvērtēt attīstību, pieņemot 
kvalitatīvus un kvantitatīvus mērķus.


