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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru cultură şi 
educaţie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât femeile tinere sunt mai expuse şomajului decât bărbaţii tineri, rata şomajului în 
2006 în UE-27 fiind de 18,1% în cazul femeilor tinere comparativ cu 16,9% în cazul 
bărbaţilor tineri; în timp ce femeile sunt mai slab reprezentate în funcţii de conducere, în 
ciuda faptului că în majoritatea statelor membre numărul femeilor cu un nivel ridicat de 
educaţie este mai mare decât cel al bărbaţilor,

1. recomandă statelor membre să pună în aplicare politici şi materiale educaţionale şi de 
formare profesională diferenţiate în funcţie de sexe, ca un instrument de eliminare a 
inegalităţii între sexe în învăţământ şi în domeniul ocupării forţei de muncă şi eradicare a
stereotipurilor privind sexele; solicită statelor membre să promoveze o ocupare atipică a 
forţei de muncă în funcţie de sexe (de exemplu mai mulţi profesori bărbaţi în şcolile 
primare şi mai multe femei în domeniul ştiinţei) pentru tineri, inclusiv copiii care nu au 
împlinit vârsta la care se iau deciziile importante privind educaţia şi cariera şi astfel să 
reducă segregarea ocupaţională în funcţie de sexe; reiterează faptul că datele îmbunătăţite 
calitativ şi defalcate pe sexe şi pe vârste reprezintă o premiză fundamentală pentru orice 
politică;

2. recomandă statelor membre să promoveze accesul tinerelor femei, în special cele 
provenind din grupuri vulnerabile cum ar fi femeile imigrante, femeile aparţinând 
minorităţilor naţionale, femeile cu handicap şi femeile necalificate, la educaţie şi instruire; 
recomandă statelor membre să identifice şi să împărtăşească cele mai bune practici în 
domeniu şi solicită întreprinderilor private şi publice să contribuie mai activ la furnizarea 
formării profesionale la locul de muncă şi să susţină concediile de studii pentru categoriile 
defavorizate; 

3. recomandă statelor membre să pună în aplicare politici care ar facilita tranziţia tinerilor de 
la şcoală către locul de muncă, o atenţie specială acordându-se femeilor tinere, care tind să 
fie confruntate cu mai multe dificultăţi; subliniază faptul că o calitate mai ridicată şi un 
acces mai larg la educaţie şi instruire şi investiţiile în tineret au implicaţii de lungă durată
pentru piaţa forţei de muncă; un mecanism de evaluare ar trebui pus în practică pentru 
estimarea eficienţei şi impactului cheltuielilor guvernamentale alocate învăţământului 
asupra şomajului în rândul tinerilor, în special în rândul tinerelor femei; 

4. solicită statelor membre să majoreze procentul şi să consolideze poziţia femeilor în 
domeniul ştiinţei, ingineriei şi tehnologiei; recomandă guvernelor naţionale să sporească 
numărul femeilor în funcţii de conducere şi să evalueze progresul prin adoptarea unor 
obiective calitative şi cantitative.
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