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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze utrzymujące się wyższe prawdopodobieństwo bezrobocia wśród 
młodych kobiet niż wśród młodych mężczyzn, na co wskazuje stopa bezrobocia w UE-27, 
która w 2006 r. wyniosła 18,1% wśród młodych kobiet oraz 16,9% wśród młodych 
mężczyzn; mając na uwadze niższą reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych, 
mimo że w większości państw członkowskich wykształcenie wyższe zdobywa większa 
liczba kobiet niż mężczyzn;

1. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia uwzględniającej problematykę płci 
polityki kształcenia i szkolenia oraz materiałów w tej dziedzinie jako narzędzia służącego 
eliminacji nierówności w nauce i zatrudnieniu oraz wykorzenieniu stereotypów 
płciowych; domaga się od państw członkowskich promowania wśród młodzieży, a także 
dzieci przed osiągnięciem przez nie wieku, w którym podejmuje się główne decyzje 
związane z kształceniem i karierą zawodową, zatrudniania nietypowego ze względu na 
płeć (na przykład zatrudniania większej liczby mężczyzn jako nauczycieli w szkołach 
podstawowych oraz większej liczby kobiet w nauce) w celu zmniejszenia segregacji 
zawodowej opartej na płci; po raz kolejny stwierdza, że warunkiem wstępnym wszelkiej 
polityki są lepszej jakości dane zbierane według kryterium płci i wieku;

2. wzywa państwa członkowskie do promowania dostępu do kształcenia i szkolenia młodych 
kobiet, zwłaszcza kobiet z grup szczególnie narażonych, takich jak imigrantki, kobiety 
pochodzące z mniejszości etnicznych, kobiety niepełnosprawne oraz kobiety nisko 
wykwalifikowane; apeluje do państw członkowskich o określanie i wymianę najlepszych 
praktyk w tej dziedzinie oraz wzywa przedsiębiorstwa prywatne i publiczne do bardziej 
czynnego udziału w zapewnianiu szkoleń w miejscu pracy i wspieraniu urlopów 
szkoleniowych dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

3. apeluje do państw członkowskich o wdrażanie polityki, która ułatwiłaby młodym ludziom 
po ukończeniu nauki rozpoczynanie życia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
młodych kobiet, które zwykle napotykają większe trudności w tej dziedzinie; podkreśla, 
że lepsza jakość kształcenia i szkolenia oraz łatwiejszy dostęp do nich, jak również 
inwestowanie w młodzież, ma konsekwencje dla rynku pracy na późniejszych etapach 
życia młodych ludzi; należy wprowadzić mechanizm oceny w celu oszacowania 
skuteczności i wpływu wydatków rządowych w zakresie kształcenia na bezrobocie 
młodych ludzi, zwłaszcza młodych kobiet;

4. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia udziału i umocnienia pozycji kobiet w 
nauce, inżynierii i technologii; apeluje do rządów krajowych o podjęcie działań na rzecz 
zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz o ocenę postępów w 
oparciu o przyjęte cele jakościowe i ilościowe.


