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NÁVRHY

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

1. domnieva sa, že v záujme odstránenia stereotypov v súvislosti s rodovým hľadiskom 
v komunikačných prostriedkoch a v záujme podpory modelov rovnoprávneho správania 
v pracovnom a súkromnom živote je potrebné, aby sa zabezpečila pedagogická výučba 
týchto hodnôt na školách, a to už v mladom veku;

2. odporúča členským štátom, aby vo veľkej miere podporili rovnaké zaobchádzanie              
s mladými ľuďmi v školskom veku a aby podnikli opatrenia proti odbornej segregácii, 
ktorá pretrváva v oblasti vzdelávania, kde je pomer učiteliek na materských a základných 
školách oveľa vyšší ako na stredných školách, kde prevládajú muži, ktorí dostávajú väčšie 
uznanie, vyššie mzdové ohodnotenie a majú vyššie spoločenské postavenie;     

3. navrhuje, aby Komisia prijala opatrenia určené na podporu univerzitného štúdia 
vedeckých a technických odborov u žien, aby sa zvýšila ponuka špecializovaných žien 
v týchto odvetviach a aby bolo možné reagovať na prípadný dopyt;   

4. žiada, aby sa pri mzdovom ohodnotení v oblasti vzdelávania, kultúry, športu 
a komunikácie odstránili všetky formy diskriminácie vychádzajúce z odlišovania pohlaví;  
vyjadruje obavy nad skutočnosťou, že pracovné miesta na čiastočný úväzok a na dobu 
určitú sú väčšinou obsadené ženami, čo je dôkazom toho, že rovnováha medzi pracovnou 
činnosťou, rodinou a vzdelávaním závisí najmä od žien, a v tomto kontexte žiada členské 
štáty, aby vynakladali väčšie úsilie na zlepšenie siete verejných služieb určených na 
pomoc závislým osobám a jaslí, aby ženy mohli ľahšie zosúladiť svoj pracovný, rodinný    
a študijný život a aby sa následne zlepšila miera zamestnanosti žien a ich nepretržité 
vzdelávanie; 

5. naliehavo žiada, aby sa podnikli opatrenia na podporu väčšej účasti žien vo vedúcich 
orgánoch, najmä v oblastiach, v ktorých nie je vyvážené zastúpenie mužov a žien;   

6. žiada členské štáty, aby podporili športovanie a správnu životosprávu u všetkých 
obyvateľov, so zreteľom na skutočnosť, že ženy sa menej venujú športovým činnostiam.  
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