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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat jonge vrouwen nog steeds meer kans hebben op werkeloosheid dan 
jonge mannen, daar het werkeloosheidspercentage in de EU-27 voor jonge vrouwen in 
2006 18,1% bedroeg, vergeleken met 16,9% voor jonge mannen; overwegende dat 
vrouwen lager vertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies, ondanks het feit dat er in 
de meeste lidstaten meer vrouwen dan mannen hoogopgeleid zijn,

1. verzoekt de lidstaten onderwijs- en opleidingsbeleid en -materiaal dat inspeelt op het man-
vrouw vraagstuk te implementeren als middel om de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te elimineren en mannelijke en 
vrouwelijke stereotypes uit te bannen; dringt er bij de lidstaten op aan atypische arbeid 
voor mannen en vrouwen (bijvoorbeeld meer mannelijke leerkrachten in het 
basisonderwijs en meer vrouwen in de wetenschap) te bevorderen voor jonge mensen, 
waaronder ook kinderen vóór de leeftijd waarop er belangrijke beslissingen op het gebied 
van onderwijs en loopbaan worden genomen, en dit dusdanig te doen dat de 
beroepssegregatie op basis van geslacht afneemt; wijst er nogmaals op dat betere naar 
geslacht en leeftijd uitgesplitste gegevens een eerste vereiste voor elk beleid zijn;

2. verzoekt de lidstaten de toegang van jonge vrouwen, vooral in kwetsbare groepen zoals 
migrantes, vrouwen in minderheidsgroeperingen, gehandicapte vrouwen en laagopgeleide 
vrouwen, tot onderwijs en opleiding te bevorderen; verzoekt de lidstaten de beste 
praktijken op dit gebied te identificeren en uit te wisselen, en dringt er bij de particuliere 
en overheidsbedrijven op aan actiever bij te dragen aan het aanbod van functieopleidingen 
en verlof voor ondersteunende opleidingen voor degenen die kansarm zijn;

3. verzoekt de lidstaten maatregelen te implementeren die de overgang van school naar werk 
voor jonge mensen zouden vergemakkelijken, met speciale aandacht voor jonge vrouwen 
die daar waarschijnlijk meer problemen mee zullen hebben; benadrukt dat een hogere 
kwaliteit van en een betere toegang tot onderwijs en opleiding en investering tijdens de 
jeugd implicaties hebben voor de arbeidsmarkt in een latere levensfase; er zou een 
mechanisme voor evaluatie in werking gesteld moeten worden om de efficiency en impact 
van de overheidsuitgaven voor onderwijs ten aanzien van de werkeloosheid onder 
jongeren, met name jonge vrouwen, in te schatten;

4. dringt er bij de lidstaten op aan het aandeel van vrouwen in de wetenschap, techniek en 
technologie te vergroten; verzoekt de nationale regeringen het aantal vrouwen in 
leidinggevende functies op te voeren en de vooruitgang te meten door kwalitatieve en 
kwantitatieve doelen te stellen.


