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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно правна рамка на мерките за съвместяване на семейния живот с периода 
на обучение за младите жени в Европейския съюз
(2006/2276(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 2, член 3, параграф 2 и член 141 от Договора за ЕО,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, провъзгласена 
през 2000 г.1, и по-специално членове 9 и 14 от нея относно правото на създаване на 
семейство и правото на образование, 

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от Копенхаген от 21 и 22 юни 
1993 г., от Лисабон от 23 и 24 март 2000 г., от Стокхолм от 23 и 24 март 2001 г., от 
Барселона от 15 и 16 март 2002 г., от Брюксел от 20 и 21 март 2003 г., от Брюксел от 
25 и 26 март 2004 г., от Брюксел от 22 и 23 март 2005 г. и от 23 и 24 март 2006 г. 
относно Лисабонската стратегия за заетостта и растежа, 

– като взе предвид Съвместната декларация на европейските министри на 
образованието от 19 юни 1999 г. в Болоня,

– като взе предвид Европейския младежки пакт, приет от Европейския съвет от 
Брюксел от 22 и 23 март 2005 г.,

– като взе предвид Съвместната декларация на Съвета и на Комисията от 14 март 
2007 г. относно услугите, свързани с отглеждане на деца,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 30 май 2005 г. относно 
европейските политики за младежта, озаглавено „Да отговорим на тревогите на 
младите европейци. Прилагане на Европейския младежки пакт и насърчаване на 
активното гражданство” (COM(2005)0206), което предвижда необходимостта на 
младите хора да се осигури качествено образование, комбинирано с по-добро 
съвместяване на семейния  и професионалния живот, 

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 10 януари 2003 г., озаглавено „Да 
инвестираме ефективно в образованието и обучението: императив за 
Европа”(COM(2002)0779),

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 5 февруари 2003 г., озаглавено 
„Ролята на университетите в Европа на знанието” (COM(2003)0058), 

  
1 ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
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– като взе предвид Съобщението на Комисията от 20 април 2005 г., озаглавено „Да 
мобилизираме европейските мозъци: да позволим на университетите да дадат своя 
пълноценен принос към Лисабонската стратегия” (COM(2005)0152),

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 1 юни 2005 г., озаглавено „Рамкова 
стратегия за недискриминация и равни възможности за всички” (COM(2005)0224),

– като взе предвид Решение 1672/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 2006 г. относно създаването на програма на Общността за заетост и 
социална солидарност — „Прогрес” 1,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 1 март 2006 г., озаглавено „Пътна 
карта за равенство между мъжете и жените 2006-2010“ (COM(2006)0092),

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 16 март 2005 г., озаглавено „Зелена 
книга: Изправени пред демографските промени, нова солидарност между 
поколенията” (COM(2005)0094),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 октомври 2006 г., озаглавено 
„Демографското бъдеще на Европа — превръщане на предизвикателството във 
възможност” (COM(2006)0571),

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 12 октомври 2006 г., озаглавено 
„Първи етап на консултация между европейските социални партньори относно 
съчетаването на професионалния, личния и семейния живот” (SEC(2006)1245),

– като взе предвид Препоръка 92/241/ЕИО  на Съвета от 31 март 1992 г. относно 
гледането на деца 2, предвиждаща тези грижи да се предоставят на родителите, 
които следват или се обучават, с цел да получат достъп до пазара на труда,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2004 г. относно съчетаването на 
професионалния, семейния и личния живот 3, своята резолюция от 9 март 2005 г. 
относно междинния преглед на Лисабонската стратегия4, своята резолюция относно 
бъдещето на Лисабонската стратегия по отношение перспективите на пола от 16 
януари 2006 г.5, своята резолюция от 1 февруари 2007 г. относно дискриминацията 
на младите жени и младите момичета в сферата на образованието6, 

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

  
1 ОВ L 315, 15.11.2006 г., стр. 1.
2 ОВ L 123, 8.5.1992 г., стр. 16.
3 ОВ C 102 E,28.4.2004 г., стр. 492.
4 ОВ C 320, 15.12.2005 г., стр. 164. 
5 ОВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 323.
6 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2007)0021.
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– като взе предвид доклада на омисията по правата на жените и равенството между 
половете (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че относно образованието и семейството компетенциите и 
отговорностите са на национално равнище,

B. като има предвид, че образованието е основно право за всички и е необходимо 
условие за развитието на личността и участието в икономическия и социалния
живот, 

C. като има предвид, че достъпът до качествено образование и обучение са ключови 
елементи за това младите хора, жени и мъже, да бъдат в състояние да 
предоставят компетенциите, от които Европа има нужда, както по отношение на 
стимулирането на заетостта и растежа, така и по отношение на солидарността 
между поколенията и обновяването на населението, 

D. като има предвид, че по-добро съчетаване на всички нива на семейния със 
студентския живот би дало повече възможности за използване потенциала на 
младите, и по-специално на младите жени, като по този начин се допринесе за 
„обществото на знанието”, за конкурентоспособността на икономиката, за 
социалното сближаване и обновяването на европейското население – цели, които 
са заложени в преразгледаната Лисабонска стратегия,

E. като има предвид, че бъдещето на Европа зависи от нейната способност да  
насърчи гостоприемните към децата и младите общества , както и че в тази рамка 
осъществяването на семейните желания не би трябвало да се противопоставя на 
избора за обучение и професионално развитие или да бъде пречка за започването 
или продължаването им,

F. като има предвид, че удължаването на периода на обучение1, липсата на стимули 
за създаване на отделен дом, по-късната еманципация, както и по-трудният
достъп до активния живот, могат да бъдат причина за младите да отложат 
решението си да създадат семейство,

G. като има предвид, че предлаганите възможности за обучение през целия живот и 
по-голямата продължителност на следването водят до увеличаване на средната 
възраст на мъжете и жените, които са в период на образование и обучение2,

H. като има предвид, че увеличаването на продължителността на живота оказва 
въздействие върху отношенията в семейството и отношенията между 

  
1 Francesco C.Billari, Dimiter Philipov, Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of 
Western Europe, European Demographic Research Papers 2005.
2 Доклад EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe": средната възраст 
на студентите във Великобритания е 28 години, 25,3 години в Австрия, 24,6 години във Финландия, 24,2 
години в Холандия и 24,1 години в Ирландия.
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поколенията, като по този начин се увеличава броят на хората в положение на 
зависимост,

I. като има предвид, че в горепосоченото съобщение на Комисията относно 
съчетаването на професионалния, личния и семейния живот се признава, че 
политиките за съвместяване трябва също така да се отнасят до младите жени и 
младите мъже, които все още са в системата на висшето образование, 

J. като има предвид, че материалните затруднения често затрудняват достъпа до и 
самото следване, както и че тези трудности са особено големи при младите мъже 
и жени, които паралелно със следването си поемат семейни и евентуално 
професионални отговорности1,

K. като има предвид, че дори и да не е задължение на държавите-членки да оказват 
влияние върху личния избор за имане или не на децата, те би трябвало да 
създадат благоприятна социална и икономическа среда за младите родители,

L. като има предвид, че статистиките показват, че европейците нямат толкова деца, 
колкото биха искали2,

M. като има предвид, че жените, които основно се грижат за хора в положение на 
зависимост3, е по-вероятно, в сравнение с мъжете, да не следват, да прекъсват 
обучението си и никога да не го завършват, което неизбежно води до 
дискриминация de facto по отношение на достъпа, следването и обучението през 
целия живот, както и до неравенство между мъжете и жените в професионалния 
живот,

N. като има предвид, че в повечето страни упражняването на трудова дейност по 
време на следването е или причина за недопускане до социални помощи, или 
фактор за намаляване на сумата на предоставяните помощи, както и че статутът 
на студент, най-вече когато издържа други лица, значително усложнява 
отпускането на банкови заеми и кредити,

O. като има предвид, че семейните отговорности включват специални нужди в 
определен брой сфери, а именно по отношение на настаняването, 
детегледаческите услуги и гъвкавостта по време на следването, 

P. като има предвид, че отношението към студент(к)ите, които имат семейни 
отговорности, е различно в зависимост от страните и от висшите и 

  
1 Доклад Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: 91% от всички 
студенти в Холандия работят, 69% в Ирландия, 67% в Австрия, 66% в Германия, 65% във Финландия.
2 Съобщение на Комисията от 16 март 2005 г., озаглавено „Зелена книга: изправени пред демографските 
промени, нова солидарност между поколенията” (COM(2005)0094),
3 Доклад Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: 13.8% от студентките в 
Латвия са с едно дете спрямо 5,3% студента, 12.1% спрямо 10,4% в Ирландия, 11,5%  спрямо 10,1% в 
Австрия.
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професионални учебни заведения, елемент, който може да бъде пречка за 
мобилността им, и следователно да стане пречка те да осъществят 
образователните си и професионални желания, както и че нуждите им се вземат 
предвид по неравностоен начин в образователните системи, както и при 
критериите за отпускане на студентски помощи, 

1. припомня, че препоръките, които следват, засягат младите хора, и по-специално 
младите жени, които следват или се обучават и имат или желаят да поемат семейни 
отговорности;

2. припомня, че съгласно заключенията в Зелената книга за демографията, 
демографският дефицит в Европа се дължи, освен всичко останало, на по-късното 
преминаване през различните етапи от живота (следване, работа, семейство);

3. високо оценява признанието от страна на Комисията в гореспоменатото съобщение 
за съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, че политиките на 
съвместяване трябва също така да се отнасят до младите жени и младите мъже, 
които все още са в системата на висшето образование, като същевременно изразява 
съжаление, че липсват конкретни предложения в тази връзка;

4. насърчава Комисията и държавите-членки в рамките на ангажиментите им да 
работят за едно по-дружелюбно към децата и младите хора общество, да насърчава 
политиките, които благоприятстват съчетаването на студентския живот със 
семейния живот, с цел да дадат възможност на младите мъже и жени да имат 
толкова деца, колкото желаят, като заедно с това дават своя принос за растежа и 
конкурентоспособността на Европа;

5. насърчава държавите-членки да отдават повече внимание на положението на 
младите хора, и по-специално на младите жени, които имат семейни отговорности 
по време на следването или обучението, а именно, като им предоставят конкретни 
социални помощи според нуждите им, и които да не зависят от това дали те 
упражняват или не професионална дейност паралелно с обучението си; 

6. насърчава държавите-членки да направят така, че „студентските осигуровки” да 
бъдат разширени и за лицата, които студентът(ката) издържа; 

7. приканва държавите-членки и кредитните институции да опростят и улеснят 
отпускането на заеми при изгодни условия за младите мъже и жени, които съчетават 
семейни отговорности със следване или обучение;

8. насърчава държавите-членки, в партньорство с местните власти и висшите 
образователни или професионални институции, да предприемат необходимите 
мерки, така че студентите с деца да могат да ползват адаптирани към нуждите им 
жилища, както и адекватни и достатъчни детегледачески услуги, съгласно същите 
условия за допустимост като на родителите, които работят; приканва държавите-
членки да използват изцяло възможностите, които се предлагат от фондовете на 
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Общността, и по-конкретно от Европейския социален фонд, в тази сфера;

9. насърчава висшите учебни или образователни заведения да създадат детегледачески 
услуги в рамките на инфраструктурата си и приканва държавите-членки да 
подкрепят подобен род инициативи;

10. приканва държавите-членки заедно с висшите учебни или образователни заведения 
да предложат по-гъвкава организация на следване, например чрез увеличаване на 
предложенията за дистанционно обучение и на формите на обучение, различни от 
редовното;  

11. окуражава държавите-членки и висшите учебни или образователни заведения да 
използват по-често гъвкави техники на обучение, каквито предоставят новите 
технологии, и да ги предлагат на разположение за всички млади хора по време на 
следването или обучението им, и по-конкретно на тези, които имат семейни 
отговорности;

12. приканва държавите-членки и висшите учебни или образователни заведения да 
вземат предвид нуждите на бременните студентки и майките на малки деца, за да 
насърчат следването или подновяването на следването им;

13. приканва висшите учебни или образователни заведения да осведомяват 
преподавателите и обучаващите за конкретните нужди на тези студенти и 
студентки, и ако е необходимо, да създадат услуги за подкрепа и съвети за тях, така 
че да улеснят кандидатстването, продължаването и реинтегрирането им във 
висшето или професионалното образование;

14. приканва висшите учебни или образователни заведения да вземат предвид 
финансовото положение на младите мъже и жени, които имат семейни 
отговорности, при изчисляването на разходите за обучение, и ги насърчава да им 
предоставят адекватна помощ, 

15. приканва държавите-членки и социалните партньори, в рамките на обучението през 
целия живот, да предвидят, освен всичко останало, възможности за отпуски за 
родители, както и по-голяма гъвкавост на условията на труд, а именно чрез 
използването на новите технологии;

16. припомня, че фактът, че основно младите жени са тези, които се грижат за хората в 
положение на зависимост, води до дискриминация между мъжете и жените на 
образователно и професионално равнище; приканва държавите-членки да придадат 
повече стойност на семейния живот и да насърчат ролята на бащите, както и на 
по-адекватно разделяне на отговорностите в семейния живот, включително по 
време на следването, като елемент, който определя равните възможности на мъжете 
и жените;

17. препоръчва на държавите-членки, на Съвета и на Комисията, в рамките на 
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отворения метод на координация и на заседанията на министрите на образованието, 
да обменят най-добрите практики в областта на подкрепата на студент(к)ите със 
семейни отговорности, както и да вземат предвид новаторските разпоредби в тази 
връзка, приети в някои европейски страни;

18. препоръчва на Комисията и съответно на държавите-членки, при изготвянето и 
съставянето на програми на Общността и на национални програми в областта на 
образованието, да отчитат особеното положение на студент(к)ите със семейни 
отговорности и обръща внимание на  важността на включването  в тези програми на
хоризонтални мерки, благоприятстващи съвместяването на студентския със 
семейния живот;

19. приканва държавите-членки да оценят, според положението в конкретната страна, 
дали реформиране на образователната им система в полза на гъвкавостта и по-
доброто управление на времето за обучение би ускорило отделянето на младите и 
навлизането им в активния живот, както и осъществяването на семейните им 
желания;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на държавите-членки. 



PR\658908BG.docPR\658908BG.doc PE 386.544v01-00

10/14

BG

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément aux objectifs établis lors du Conseil Européen de Lisbonne en 2000, l'Europe 
doit d'ici 2010, devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une 
amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. 
La stratégie a été conçue pour permettre à l'Union de regagner les conditions du plein emploi 
et renforcer la cohésion d'ici 2010. Le Conseil a également considéré que le but général de ces 
mesures était d'augmenter le taux d'emploi global de l'UE à 70% et le taux d'emploi des 
femmes à plus de 60% d'ici 20101.

Les chefs d'Etats et de Gouvernement ont reconnu aux Conseils européens de Stockholm2 et 
de Barcelone3 que l'avenir de l'économie et de la société européenne dépendra de ses citoyens, 
et en particulier des jeunes générations et de leur niveau de formation. A cet égard, tous les 
jeunes, hommes et femmes, doivent pouvoir profiter d’une éducation et d’un apprentissage de 
qualité, adaptés aux nouvelles exigences du marché ainsi que d'une mise à jour permanente de 
leurs connaissances de manière à pouvoir entrer et progresser durablement dans le monde du 
travail. 

Le niveau d'études est un déterminant essentiel de la croissance et de la capacité d'innovation 
d'une société. En effet, une estimation de l’OCDE considère que l'ajout d'une année 
supplémentaire au niveau d'études moyen augmente le taux de croissance d'environ 5% de 
façon immédiate et de 2,5% supplémentaires dans le long terme4.

L’éducation et la formation produisent des bénéfices économiques et sociaux en développant 
les compétences personnelles et civiques en même temps que les aptitudes professionnelles. 
L'investissement dans les ressources humaines est ainsi un instrument clé pour le 
renforcement de l’inclusion sociale. Une étude de l'OCDE montre en effet que dans certains 
des pays où le niveau d'études moyen est le plus élevé on trouve aussi le moins d'inégalités 
entre individus5. 

Le niveau d'études a aussi un impact incontestable sur l'emploi étant donné que les taux de 
chômage sont d’autant plus faibles que les niveaux d'études sont plus élevés6, ce qui réduit 
corrélativement les coûts sociaux correspondants. Il est clair aussi que le taux d'emploi 

  
1 Conseil européen de Lisbonne mars 2000
2 Conseil européen de Stockholm 23-24 mars 2001
3 Conseil européen de Barcelone 15-16 mars 2002
4 De la Fuente et Ciccone, Human capital in a global and knowledge-based economy (‘Le capital humain dans 
une économie fondée sur la connaissance’), rapport final pour la DG Emploi et affaires sociales, Commission 
européenne, mai 2002
5 Programme International pour le Suivi des Acquis des Eléves, OCDE, 2002
6 Enfin, le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur était en 2001 de 3.9%, soit trois fois 
moins que celui des personnes à bas niveaux de qualifications.



PR\658908BG.docPR\658908BG.doc PE 386.544v01-00

11/14

BG

augmente avec le niveau d'études atteint: Si l’on considère l'ensemble de la population âgée 
de 25 à 64 ans, le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur (était en 2001 de 
84%, soit près de 15 points de plus que la moyenne, tous niveaux d’éducation confondus, et 
près de 30 points de plus que les personnes ayant au maximum atteint le niveau d’éducation 
secondaire inférieur1. 

S'il ressort de ce qui précède qu'il est essentiel d'investir dans les ressources humaines 
que constituent les jeunes afin de leur permettre de contribuer pleinement à la pérennité 
économique et sociale de la société européenne, il ne faut pas omettre le potentiel de cette 
jeunesse pour le renouvellement démographique de nos sociétés. 

En effet, comme l'a indiqué la Commission Européenne dans son Livre vert sur la 
Démographie2 et le Conseil dans son Pacte Européen pour la jeunesse3, il est grand temps de 
créer des sociétés conviviales pour les enfants et les jeunes au travers d'une amélioration de la 
formation professionnelle et de la qualité de l'emploi ainsi que de
la création d'un environnement favorable à leur intégration sociale et à la réalisation de leurs 
souhaits familiaux.

Toutes les statistiques démontrent que les européens, et surtout les plus instruits, n'ont pas le 
nombre d'enfants qu'ils désirent. La réalisation des désirs familiaux réels est affectée par des 
facteurs sociaux et économiques qui entraînent un accomplissement plus tardif des différentes 
phases de la vie: une prolongation de la durée des études, une émancipation plus tardive, des 
périodes d'adaptation professionnelle et un accès plus difficile à la vie active sont autant de 
facteurs qui entraînent un report de la décision des jeunes de fonder une famille. 

Or, comme il découle de plusieurs études récentes4 sur la fertilité en Europe, les naissances 
tardives ne seraient pas en mesure de compenser les naissances non réalisées à un âge plus 
jeune. De plus, ces études démontrent que la décision de fonder une famille à un âge plus 
avancé implique également des coûts pour les systèmes de santé publique puisque les risques 
médicaux pour la mère et pour l'enfant sont plus importants. En outre, des facteurs 
biologiques tenant à l'âge de la femme sont susceptibles d'empêcher les personnes d'avoir le 
nombre voulu d'enfants.  

S'il est vrai qu'il n'est pas du ressort des Etats d'influer sur les choix  individuels d'avoir 
ou non des enfants, les Etats devraient créer toutes les conditions permettant aux 
européens d’avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent. 
Un des moyens pour parvenir à cet objectif serait de créer un cadre social, économique 
et éducatif favorable qui permette aux jeunes européens de réaliser leurs désirs 

  
1 idem
2 Communication de la Commission du 16 mars 2005 intitulée "Livre vert: Face aux changements 
démographiques, une nouvelle solidarité entre générations"(COM(2005)0094)
3 Communication de la Commission du 30 mai 2005  sur les politiques européennes de la  jeunesse intitulée 
"Répondre aux préoccupations des jeunes Européens. Mise en oeuvre du Pacte européen pour la jeunesse et 
promotion de la citoyenneté active" (COM(2005) 206
4 Lutz, Skirbekk " How would tempo policies" work exploring the effect of school reforms on period fertilty in 
Europe"; Billari, Philipov " education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western 
Europe"
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familiaux à un stade plus précoce de leur vie, sans pour autant que cela influe 
négativement sur leurs opportunités de formation ou de carrière. 

Dans sa récente Communication relative à la conciliation de la vie privée, familiale et 
professionnelle1, la Commission Européenne semble reconnaître le bien fondé d'une telle 
perspective puisqu'elle indique, dans la partie relative à l'organisation du travail, que les 
politiques publiques de conciliation doivent également concerner les jeunes femmes et 
les jeunes hommes qui sont encore dans l'enseignement supérieur.

Au delà d'une meilleure exploitation du potentiel des jeunes, la nécessité de favoriser la 
conciliation de la vie familiale avec la période d'études se trouve également confortée par le 
fait que l'allongement de la durée des études et les possibilités offertes par l'apprentissage tout 
au long de la vie contribuent à l'augmentation de l'âge moyen des étudiants. Ainsi, selon les 
statistiques du rapport EUROSTUDENT de 20052, l'âge moyen des étudiants est de 28 ans au 
Royaume-Uni, de 25.3 ans en Autriche, de 24.6 ans en Finlande, de 24.2 ans aux Pays-Bas et 
de 24.1 ans en Irlande. 

Ainsi, dans plusieurs pays, des étudiants assument des responsabilités familiales parallèlement 
à leurs études ou choisissent de réaliser leurs désirs familiaux en ayant des enfants avant la fin 
de leurs études. Ainsi, en Suède, 41% des femmes ont leur premier enfant avant la fin de leurs 
études, 31% en Finlande et 30% en Norvège. 
La part des étudiants-parents est d'ailleurs notable dans plusieurs pays européens tels que 
l'Irlande qui compte 11.3% d'étudiants ayant des enfants, 10.8% en Autriche, 10.7 en 
Lettonie, 8% en Finlande.

Malheureusement, dans la plupart des pays européens, à l'exception de quelques pays 
nordiques qui disposent d'un arsenal de mesures sociales et économiques favorables aux 
étudiants-parents, les étudiants ayant des responsabilités familiales doivent faire face à 
des difficultés considérables tant au niveau universitaire que dans leur vie quotidienne. 
En effet, ils ont des besoins spécifiques notamment en matière de logement, de services 
de garde, de flexibilité dans le rythme des cursus etc. Toutefois, ces besoins ne sont en 
général pas ou peu reconnus au sein des systèmes éducatifs et sociaux, comme le 
démontre d'ailleurs l'absence de statistiques et de données quant aux conditions de vie 
de ces étudiants.

La non prise en compte de la situation particulière des étudiants qui ont des 
responsabilités familiales est ainsi susceptible d'être à l'origine de discriminations dans 
l'accès à l'éducation de tous niveaux et à l'apprentissage tout au long de la vie. En effet, 
les grandes différences de traitement qui s'observent dans les différents Etats membres 
sont un obstacle supplémentaire à la poursuite des souhaits éducatifs et donc 
professionnels, en ce compris la mobilité.

  
1 Communication de la Commission du 12 octobre 2006 intitulée "Première étape de la consultation des 
partenaires sociaux européens sur la conciliation de la vie professionnelle, de la vie privée et de la vie familiale" 
(SEC(2006) 1245)
2 Rapport EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe
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Les femmes sont particulièrement fragilisées puisque ce sont elles qui, majoritairement, 
assument les responsabilités familiales, y compris au moment des études. Ainsi, toujours 
d'après le rapport EUROSTUDENT, il y aurait 13.8% d'étudiantes avec un enfant en Lettonie 
contre 5.3% d'étudiants, 12.1% d'étudiantes avec un enfant contre 10.4% d'étudiants en 
Irlande, 11.5%  contre 10.1% en Autriche.

Faute de soutien adéquat, les jeunes femmes sont ainsi plus susceptibles que les hommes de 
ne pas poursuivre leurs études, des les abandonner en cours de route ou de ne jamais les 
reprendre, ce qui conduit inévitablement à des inégalités entre les hommes et les femmes au 
niveau de la vie professionnelle et à une perte de leur potentiel.

Position du rapporteur:

Le rapporteur se félicite que la Commission, dans sa récente Communication sur la 
conciliation de la vie professionnelle, de la vie privée et de la vie familiale, ait reconnu que les 
politiques de conciliation devaient également concerner les jeunes femmes et les  jeunes 
hommes qui sont encore dans le système de l'enseignement supérieur mais regrette que celle-
ci n'ait pas fait de propositions concrètes à cet égard. 

Dans le contexte des défis démographiques et de l'engagement des Etats à créer des sociétés 
plus conviviales pour les enfants et les jeunes, le rapporteur vise à mettre en exergue la 
nécessité d'adopter des politiques publiques qui accorderaient davantage de soutien aux 
jeunes afin que ceux-ci puissent assumer et réaliser parallèlement leurs projets éducatifs 
et familiaux sans pour autant devoir faire prévaloir l'un de ces projets au détriment de 
l'autre. 

Pour ce faire, le rapporteur propose que les attentes et les besoins des jeunes hommes et 
femmes, qui parallèlement à leurs études ou à leur formation assument des responsabilités 
familiales, soient davantage pris en compte tant au niveau des systèmes éducatifs qu'au niveau 
des systèmes sociaux.

Parmi les mesures préconisées à cet égard, le rapporteur recommande que les Etats membres 
mettent à la disposition de ces jeunes des aides sociales spécifiques adaptées à leurs 
besoins, dont l'octroi ou le montant ne serait pas remis en cause ou diminué en raison de 
l'exercice d'une activité professionnelle parallèlement aux études.

En outre, étant donné les difficultés matérielles auxquelles ces étudiant(e)s sont confrontés, le 
rapporteur suggère que les établissements d'enseignement supérieur ou professionnel tiennent 
compte des difficultés financières de ces derniers dans le calcul des frais de scolarité et 
que les établissements de crédit leur facilitent l'octroi de prêts ou de crédits. 

Le rapporteur invite également les Etats membres, en association avec les collectivités locales 
et les établissements d'enseignement supérieur ou professionnel, à augmenter d'une part, 
l'offre de logements bon marché adaptés aux besoins des étudiants ( en couple ou en 
situation monoparentale) qui ont des enfants à charge et d'autre part, à fournir des services 
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de garde d'enfant en nombre suffisant et à un prix abordable.

En outre, afin de faciliter la conciliation de la période d'études avec la vie familiale, votre 
rapporteur encourage les Etats membres et les établissements d'enseignement supérieur ou 
professionnel à proposer une organisation plus flexible du rythme des études (ex: à mi-
temps), à faire davantage usage des techniques d'apprentissage découlant des nouvelles 
technologies et à mettre celles-ci à la disposition de tous les étudiants et en particulier de 
ceux qui ont des responsabilités familiales.

Enfin, le rapporteur invite les établissements d'enseignement supérieur ou professionnel à 
sensibiliser leur personnel enseignant et professionnel aux besoins particuliers de ces 
étudiants et si besoin, à mettre en place des services de soutien et de conseil à leur 
intention en vue de faciliter leur entrée, leur maintient ou leur réintégration dans 
l'enseignement supérieur ou professionnel.

Bien que les politiques familiales et les politiques d'éducation soient une compétence 
nationale, votre rapporteur recommande, dans le cadre de la Méthode Ouverte de 
Coordination, un échange des bonnes pratiques en matière de soutien aux étudiant(e)s 
qui ont des responsabilités familiales ainsi qu'une prise en compte des dispositions 
innovantes mises en place dans certains pays européens.


