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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže mladé ženy majú stále väčšiu šancu než mladí muži zostať bez zamestnania, 
pretože miera nezamestnanosti v 27 členských štátoch EÚ predstavovala v roku 2006 18,1 
% pre mladé ženy v porovnaní so 16,9 % pre mladých mužov; keďže ženy sú menej 
zastúpené v riadiacich funkciách napriek skutočnosti, že vo väčšine členských štátov 
dosahuje vysokoškolské vzdelanie viac žien než mužov,

1. vyzýva členské štáty, aby implementovali rodovo prístupné výchovné a vzdelávacie 
politiky a materiály ako nástroj na odstraňovanie rodovej nerovnosti vo vzdelávaní 
a zamestnávaní a na eliminovanie rodových stereotypov; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby podporovali rodovo netypické zamestnania (napríklad viac učiteľov na základných 
školách a viac žien vo vede) pre mladých ľudí vrátane detí pred dosiahnutím veku, keď sa 
prijímajú kľúčové študijné a pracovné rozhodnutia, a tak, aby sa zmenšila pracovná 
segregácia založená na pohlaví; znovu pripomína, že rodovo a vekovo členené kvalitné 
údaje sú nevyhnutným predpokladom každej politiky;

2. vyzýva členské štáty, aby podporovali prístup mladých žien, najmä zo slabších skupín, 
ako sú migrantky, ženy z etnických menšín, zdravotne postihnutých žien a žien s nízkym 
vzdelaním, k výchove a vzdelávaniu; vyzýva členské štáty, aby hľadali a vymieňali si 
najlepšie skúsenosti v tejto oblasti, a naliehavo vyzýva súkromné a verejné podniky 
aktívnejšie prispievali k zabezpečovaniu odbornej prípravy na pracovisku a dovoleniek na 
doplnkové vzdelávanie pre znevýhodnené osoby;

3. vyzýva členské štáty, aby implementovali politiky, ktoré by uľahčili mladým ľuďom 
prechod zo školy do zamestnania, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať mladým 
ženám, ktoré by mohli mať väčšie ťažkosti; zdôrazňuje, že vyššia kvalita výchovy a
vzdelávania a lepší prístup k nemu a investície do mladých ľudí majú vplyv na pracovný 
trh v neskoršom veku; do praxe by sa mal zaviesť hodnotiaci mechanizmus na 
odhadovanie efektívnosti a dosahu vládnych výdavkov na vzdelávanie na zamestnanosť 
mladých ľudí, predovšetkým mladých žien;

4. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvyšovali pomer a posilňovali postavenie žien vo 
vede, strojárstve a technike; vyzýva národné vlády, aby podporovali zvyšovanie počtu 
žien vo vedúcich funkciách a aby merali dosiahnutý pokrok prijímaním kvalitatívnych a
kvantitatívnych cieľov.


