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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott införliva följande i sitt förslag till 
resolution:

A. Unga kvinnor löper fortfarande större risk att hamna i arbetslöshet än unga män, eftersom 
arbetslöshetsgraden i EU-27 var 18,1 procent för unga kvinnor 2006 och 16,9 procent för 
unga män. Det finns färre kvinnor i ledande ställningar trots att fler kvinnor än män har 
högre utbildning i de flesta medlemsstaterna.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta hänsyn till genusperspektivet vid 
utarbetandet av utbildningspolitiken och utbildningsmaterial som ett instrument för att 
avlägsna orättvisorna mellan kvinnor och män när det gäller utbildning och sysselsättning 
och för att utrota könsstereotyper. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja 
könsatypisk sysselsättning för ungdomar (t.ex. fler manliga lärare i låg- och mellanstadiet 
och fler kvinnor inom forskning), däribland yngre barn före den ålder då beslut fattas om 
viktiga utbildnings- och sysselsättningsvägar för att på så sätt minska den könsgrundade 
segregationen på arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar att köns- och åldersuppdelade 
uppgifter av bättre kvalitet är en förutsättning för all politik.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja tillgången till utbildning för 
unga kvinnor, särskilt kvinnor från utsatta grupper som t.ex. invandrarkvinnor, kvinnor 
från etniska minoriteter, funktionshindrade kvinnor och lågutbildade kvinnor. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att fastställa och utbyta de bästa metoderna på området och 
uppmanar privata och offentliga företag att mer aktivt bidra till att tillhandahålla 
utbildning på arbetsplatsen och stödja ledighet för vidareutbildning för missgynnade 
personer.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra politik som underlättar 
övergången från skola till arbete för ungdomar, med särskild hänsyn till unga kvinnor, för 
vilka denna övergång ofta är svårare. Parlamentet betonar att en högre kvalitet hos 
utbildningen och en bättre tillgång till denna samt investeringar i ungdomar påverkar 
möjligheterna på arbetsmarknaden i ett senare skede i livet. Parlamentet betonar att man 
bör tillämpa en utvärderingsmekanism för att bedöma de statliga satsningarnas effektivitet 
och konsekvenser i samband med ungdomsarbetslösheten, särskilt när det gäller unga 
kvinnor.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka andelen kvinnor och stärka deras 
ställning inom forskning, ingenjörsvetenskap och teknik. Parlamentet uppmanar de 
nationella regeringarna att öka antalet kvinnor i ledande ställningar och bedöma 
utvecklingen genom att anta kvalitativa och kvantitativa mål.
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