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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da Cultura 
e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, entre os jovens, as mulheres continuam a ser mais atingidas pelo 
desemprego do que os homens, já que, em 2006, a taxa de desemprego na UE-27 era de 
18,1 % para as jovens, contra 16,9 % para os jovens; considerando que as mulheres estão 
menos representadas nos lugares de chefia, apesar de, na maioria dos Estados-Membros,
haver mais mulheres do que homens a atingir um nível de ensino elevado,

1. Solicita aos Estados-Membros que apliquem políticas e instrumentos de educação e 
formação que integrem a perspectiva de género, como meio de eliminar a desigualdade 
entre homens e mulheres na educação e no emprego e erradicar os estereótipos sexistas; 
insta os Estados-Membros a promover os empregos "atípicos" entre os jovens (por 
exemplo, mais homens no ensino primário e mais mulheres nas áreas científicas), 
inclusivamente junto das crianças antes da idade em que são tomadas decisões 
fundamentais para a sua formação escolar ou profissional, a fim de reduzir a segregação 
profissional baseada no sexo; reitera que a existência de dados de qualidade repartidos por 
sexo e por idade são uma condição prévia indispensável de qualquer política;

2. Pede aos Estados-Membros que promovam o acesso das jovens à educação e à formação, 
sobretudo as jovens de grupos vulneráveis, como as mulheres imigrantes ou pertencentes a 
minorias étnicas, as mulheres com deficiência e as mulheres pouco qualificadas; pede aos 
Estados-Membros que procedam à identificação e ao intercâmbio das melhores práticas 
nesta matéria e insta as empresas privadas e públicas a contribuir mais activamente para a 
oferta de formação no local de trabalho e a apoiar a licença para formação das pessoas
desfavorecidas;

3. Convida os Estados-Membros a aplicar políticas que facilitem a transição dos jovens da 
escola para o mundo do trabalho, conferindo especial atenção às mulheres, que, em geral, 
encontram mais dificuldades; destaca que um melhor acesso a uma educação e formação 
de boa qualidade, bem como o investimento na juventude, têm repercussões no mercado 
laboral nas fases posteriores da vida; considera que deveria ser criado um mecanismo de 
avaliação para medir a eficácia e o impacto que as despesas públicas com a educação têm 
sobre o desemprego dos jovens, especialmente das mulheres jovens;

4. Insta os Estados-Membros a aumentar a proporção de mulheres nos domínios da ciência, 
da engenharia e da tecnologia e a reforçar a sua posição nestes sectores; pede aos 
governos que aumentem o número de mulheres em lugares de chefia e que avaliem os 
progressos alcançados com a adopção de metas qualitativas e quantitativas.
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