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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že se vlády v Úmluvě OSN o právech dítěte a v Agendě pro udržitelný 

rozvoj 2030 zavázaly, že zajistí, aby všichni chlapci a všechny dívky dokončili úplné 

základní vzdělání; vzhledem k tomu, že Parlament uspořádal na Mezinárodní den žen 

v květnu 2015 akci s názvem „Vzděláním k posílení postavení dívek a žen“; vzhledem 

k tomu, že pro překonání marginalizace a vícenásobných forem diskriminace má zásadní 

význam formální a neformální vzdělávání, a to tím, že vytváří prostor pro dialog, 

otevřenost a porozumění mezi komunitami a posiluje postavení marginalizovaných 

komunit; 

B. vzhledem k tomu, že jedním z cílů strategie Evropa 2020 je snížit počet Evropanů žijících 

pod vnitrostátní hranicí chudoby a vymanit do roku 2020 z chudoby přes 20 milionů lidí; 

C. vzhledem k tomu, že mezi cíle strategie Evropa 2020 patří snížení míry předčasného 

ukončování školní docházky pod 10 %; 

D. vzhledem k tomu, že jedním z cílů strategie Evropa 2020 je zajistit, aby ve srovnání 

s aktuálním průměrem 37,9 % získalo vysokoškolské vzdělání 40 % osob ve věkové 

kategorii od 30 do 34 let; vzhledem k tomu, že tento podíl dosahuje u žen v průměru více 

než 42, 3 % oproti průměrnému podílů mužů, který činí 33,6 %; 

E. vzhledem k tomu, že vzdělávání dospělých dosahuje v EU v průměru 11 % oproti cíli 

strategie Evropa 2020 ve výši 15 %, přičemž nižší účast žen je daná zejména problémy při 

slaďování takovéto činnosti s potřebou nalézt soulad mezi pracovním a rodinným 

životem; 

F. vzhledem k tomu, že vzdělávání k rovnosti žen a mužů musí mít za cíl boj proti 

„feminizaci chudoby“, čehož se dosáhne překonáním genderových stereotypů, a vést 

k vyššímu zastoupení žen a dívek a osob jiných genderových identit v hospodářské, 

sociální a politické sféře; 

G. vzhledem k tomu, že úsporná opatření a reformy vnitrostátního trhu práce prováděné 

členskými státy zvýšily chudobu, míru nezaměstnanosti a počet nejistých a málo 

placených pracovních míst; vzhledem k tomu, že těmito opatřeními a reformami byly 

nejvíce postiženy ženy; 

H. vzhledem k tomu, že chudoba má velký vliv na rovný přístup ke vzdělávání z důvodu 

přímých i nepřímých nákladů na vzdělávání; 

I. vzhledem k tomu, že hospodářská krize zasáhla zejména ženy, čímž zvýšila riziko jejich 

chudoby; 

J. vzhledem k tomu, že šikana má dalekosáhlý vliv na výsledky vzdělávání a má rozdílné 

psychologické dopady na chlapce a dívky i na jejich školní výsledky; 

K. vzhledem k tomu, že odborné vzdělávání a doškolování přispívá k začlenění na trh práce; 
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1.  zdůrazňuje, že rovný přístup k cenově dostupným službám péče o dítě je zásadní pro 

zajištění rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem, neboť může zamezit tomu, aby 

byly ženy nuceny vyhledávat práci na částečný nebo poloviční úvazek nebo aby se musely 

svého zaměstnání vzdát, a že přístup k bezplatnému a vysoce kvalitnímu vzdělávání je 

prvkem, který má klíčový význam pro zajištění rovných příležitostí pro chlapce a dívky 

a k prolomení cyklů chudoby, zejména u žen; 

2. konstatuje, že vzdělávání a kultura sehrávají klíčovou úlohu při zpochybňování a změně 

postojů a stereotypů a pomáhají ženám a dívkám dosáhnout rovnosti; 

3. zdůrazňuje, že diskriminace na základě pohlaví, s níž se setkávají dívky, je ještě patrnější 

nejen s ohledem na jejich přístup ke vzdělávání, ale také na konečný cíl vzdělávání, který 

musí být zaměřen na podporu rozvoje osobnosti dívek a na podporu jejich schopností 

a sebevědomí a jejich psychické i fyzické stránky, aby mohly využívat svého potenciálu; 

4. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné překlenout rozpor mezi tím, že ženy mají v EU obecně 

vysokou úroveň vzdělání, a mezi profesními příležitostmi, které se jim po ukončení 

vzdělávání nabízejí, což představuje ztrátu pro společnost jako celek; 

5. zdůrazňuje význam zajištění podpory a investic pro doplňující aktivity a kurzy nad rámec 

formálního vzdělávání, zejména pro dívky, prostřednictvím kurzů sociálních dovedností 

a průřezových kompetencí, a to i v zájmu podpory budování skutečného evropského 

občanství; zdůrazňuje dále význam neformálního vzdělávání, jak přitáhnout osoby 

s nedostatečnou kvalifikací a ohrožených chudobou ke vzdělání a k trhu práce; 

6. zdůrazňuje, že je nezbytné rozšířit odbornou přípravu, celoživotní vzdělávání a další 

formy školení i pro dospělé, zejména pro ženy, v zájmu usnadnění jejich začlenění nebo 

opětovného začlenění do trhu práce, čímž se sníží riziko chudoby; 

7. zdůrazňuje, že zajištění rovnosti žen a mužů ve vzdělávání znamená, že dívky a chlapci 

a ženy a muži mají stejné vyhlídky a je s nimi jednáno stejně, pokud jde o přístup 

k vysoce kvalitnímu vzdělávání, jeho průběh a výsledek, jakož i o pozitivní opatření, jimiž 

dojde k překonání strukturálních a kulturních nerovností mezi ženami a muži a nerovností 

na základě příslušnosti ke dvěma či více skupinám tak, aby bylo vzděláním možné posílit 

postavení žen a dívek; poukazuje na to, že ačkoli 60 % vysokoškolsky vzdělaných osob 

v EU představují ženy, míra jejich nezaměstnanosti je stále vyšší než v případě mužů; 

zdůrazňuje proto, že je nezbytné navrhovat udržitelné způsoby řešení, kdy je rovnost žen 

a mužů jedním z rozhodujících faktorů v politikách profesního poradenství, ochrany 

zaměstnanosti a podpory růstu; 

8. zdůrazňuje význam vzdělávání učitelů, aby si byli vědomi dopadu genderových rolí 

a stereotypů a významu jejich předcházení; zdůrazňuje, že je nezbytné přezkoumat, do 

jaké míry se v rámci vyučování bojuje proti genderovým stereotypům; 

9. vyzývá členské státy a Komisi, aby odstraňovaly překážky v přístupu k formálnímu 

a neformálnímu vzdělávání a také k celoživotnímu učení zlepšováním informovanosti 

a poradenství a poskytováním finanční podpory a podpory v podobě péče o děti a o starší 

osoby, aby se ženy a muži mohli účastnit celoživotního učení, a to přijetím 

mezigeneračního přístupu a posílením úlohy evropských orgánů; 
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10. připomíná, že je potřeba začleňovat hlediska rovnosti žen a mužů na všech úrovních 

vzdělávacího systému, a zdůrazňuje, že je nezbytné bojovat proti stereotypům 

v technických oborech, které ztěžují dívkám výběr jejich pracovního zaměření; bere na 

vědomí význam zastoupení žen v procesu rozhodování ve vzdělávacích institucích, včetně 

škol a univerzit; 

11. zdůrazňuje, že ženy a dívky se mohou svobodně rozhodovat o zaměření svého vzdělání, 

profesního života a kariéry; 

12. vyjadřuje znepokojení nad tím, že ženy, které mají děti, jsou na pracovišti 

diskriminovány, protože jsou matkami, a nikoli proto, že je jejich pracovní výkon ve 

srovnání s kolegy horší; naléhavě žádá členské státy, aby aktivně podporovaly pozitivní 

obraz matek coby zaměstnankyň a bojovaly proti jevu zvanému „sankce za mateřství“ 

(motherhood penalty), jehož existenci dokládá řada výzkumů; 

13. požaduje mechanismy financování, které podnítí dosažení rovného zastoupení v oblastech, 

v nichž existuje genderová nerovnováha, a zdůrazňuje, že je zapotřebí rozdělit údaje podle 

pohlaví s cílem lépe porozumět situaci dívek, chlapců, mužů a žen, a moci tak účinněji 

reagovat na nerovnováhu; žádá Komisi, aby poskytla informace o účasti na evropských 

programech mobility ve vzdělání, jako je Erasmus+, Tvůrčí Evropa a Evropa pro občany, 

podle pohlaví a věku; 

14. zdůrazňuje, že ve všech členských státech je riziko chudoby a sociálního vyloučení mezi 

dětmi velice úzce spjato s úrovní vzdělání jejich rodičů a pečovatelů, obzvláště jejich 

matek, stejně jako s pozicí rodičů na trhu práce a jejich sociálními podmínkami a se 

službami na podporu rodin, které poskytuje stát; poukazuje na to, že nedostatečné 

vzdělávání představuje vysoce rizikový faktor pro dětskou chudobu a sociální vyloučení; 

konstatuje, že řada rodinných faktorů, jako je např. rodinná nestabilita a životní styl, 

domácnosti s jedním rodičem, špatné životní podmínky, fyzické a psychické zdravotní 

problémy a domácí násilí, může navíc zvýšit pravděpodobnost, že se mladí lidé předčasně 

vzdají vzdělávání a odborné přípravy; 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby investovaly do formálního i neformálního vzdělávání 

a celoživotního učení, v němž jsou využívány pozitivní ženské vzory a sítě pro vzájemné 

poradenství, a bojovaly tak proti chudobě a zvyšovaly zastoupení žen v oblastech, jimž 

tradičně dominují muži, jako jsou věda, technologie, strojírenství, matematika 

a podnikání, což napomůže překonání genderových stereotypů a předsudků; 

16. upozorňuje, že chudoba může vést k tomu, že se chlapci a dívky při výběru povolání 

vědomě či nevědomě řídí umělým hlediskem „finanční atraktivity“; zdůrazňuje proto 

význam poradenství, jež poskytují pedagogičtí pracovníci rodinám, aby pomohli 

chlapcům a děvčatům plně rozvinout jejich schopnosti tím, že jim pomohou správně zvolit 

směr vzdělání; 

17. poukazuje na význam sportu jakožto nástroje formování charakteru a zprostředkování 

hodnot, sloužícího k překonání předsudků a stereotypů, které brání ženám a mužům, aby 

se rozvíjeli v souladu se svými osobními představami a individuálními schopnostmi; 

18. vyzývá členské státy, aby kladly větší důraz na význam kvalitní tělesné výchovy pro obě 

pohlaví, a navrhuje, aby vytvořily strategie potřebné k dosažení tohoto cíle; 
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19. připomíná význam vzdělávání prostřednictvím sportu i potenciál sportu pomáhat sociálně 

zranitelným mladým lidem znovu nalézt správnou cestu a vyzývá členské státy 

a sportovní organizace, aby při pořádání různých soutěží prosazovaly politiku rovnosti; 

20. připomíná zejména právo dětí z řad migrantů a uprchlíků, a to chlapců i dívek, na přístup 

ke vzdělání, přičemž přístup ke vzdělání má být pro evropské společnosti jednou z priorit; 

zdůrazňuje proto, že by s ohledem na přetrvávající migrační krizi měla být na vnitrostátní 

úrovni i na úrovni EU přijata naléhavá opatření týkající se vzdělávání migrantů; 

zdůrazňuje, že vzdělání je klíčem k integraci a uplatnitelnosti na trhu práce a že pokud 

vnitrostátní systémy vzdělávání nedokážou v této výzvě obstát, může to vyvolat další 

kulturní segregaci a prohloubit rozdělení společnosti; poukazuje na to, že přístup ke 

vzdělání na požadované úrovni kvality spolu s jazykovou a psychologickou podporou, ať 

už v uprchlických táborech nebo v hostitelských městech, nesmí být omezován 

byrokratickými a administrativními otázkami souvisejícími s uznáním postavení 

uprchlíka; 

21. připomíná, že ženy a děti z řad migrantů patří k nejvíce zranitelným skupinám a čelí 

vysokému riziku hospodářského a sociálního vyloučení, pokud jde o omezený přístup 

k primárním zdravotnickým službám a důstojnému bydlení; 

22. zdůrazňuje, že je důležité zapojit muže a chlapce aktivně do problematiky rovnosti žen 

a mužů, a skutečnost, že mají-li formální a neformální vzdělávání a programy 

celoživotního učení týkající se rovnosti žen a mužů pomoci překonat sociální vyloučení 

a diskriminaci, které zhoršují chudobu žen, je třeba do nich rovněž zapojit chlapce 

a muže; 

23. zdůrazňuje, že jakákoli politika v oblasti vzdělávání zavedená s cílem řešit protínání 

rovnosti žen a mužů a chudoby se musí obzvláště zaměřit na ženy a skupiny, kteří čelí 

vícenásobné diskriminaci; 

24. poukazuje na to, že oproti dívkám je u chlapců dvakrát vyšší pravděpodobnost, že opustí 

školu s nízkou nebo žádnou kvalifikací, ale zdá se, že sociálněekonomické zázemí 

a postavení je důležitějším ukazatelem možností vzdělání a dosažených úspěchů než 

samotné pohlaví, a proto je potřebné se při vytváření příležitostí pro vysoce kvalitní 

vzdělávání pro všechny soustředit na sociální a hospodářské problémy, a požaduje 

zavedení odpovídající pedagogické podpory ke zmírnění této nerovnováhy; 

25. zdůrazňuje význam celoživotního učení při poskytování dalších příležitostí dospělým 

osobám, které musely předčasně ukončit školní docházku nebo které v rámci svého 

počátečního vzdělávání plně neuplatnily své schopnosti či své ambice; 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby zaručily a podpořily přístup k programům odborné 

přípravy určeným mládeži a dospělým osobám; připomíná významnou úlohu, kterou 

prostřednictvím financování politik v oblasti vzdělávání hraje Evropský sociální fond při 

napomáhání lidem získat zaměstnání, a vyzývá členské státy a místní orgány, aby 

podporovaly využívání tohoto fondu; 

27. připomíná roli, kterou v této oblasti plní dobrovolnické organizace a třetí sektor, 

a naléhavě vyzývá členské státy, aby jejich činnost podporovaly; připomíná širokou účast 

žen v oblasti dobrovolnictví, co se týče vzdělávání a jiných činností, a při podpoře 
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a zlepšování vzdělávacích možností, například pro děti uprchlíků a znevýhodněné děti; 

28. poukazuje na to, že finanční krize z roku 2008 zbrzdila postup a přístup žen na trh práce, 

na němž dostávají přednost muži se stejnou kvalifikací; vyzývá Komisi, aby přijala 

opatření k zajištění kariérní rovnosti, a zamezila tak zpomalení profesní dráhy žen a jejich 

propadnutí do chudoby; za účelem zvýšení počtu žen ve všech oblastech trhu práce 

a zajištění rovných příležitostí požaduje přijetí zvláštních podpůrných opatření, která 

umožní ženám zvládat pracovní zatížení, vzdělávat se a dělit se o rodinné povinnosti se 

svými partnery; 

29. potvrzuje, že účast dívek na vzdělávání je jednou z nezbytných podmínek prevence 

předčasného ukončování školní docházky, protože dívky díky příležitosti aktivně změnit 

svůj vlastní život a životy ostatních k lepšímu získávají sebedůvěru; konstatuje, že 

zapojení dívek může rovněž pomoci změnit vnímání veřejnosti ohledně toho, co jsou 

schopny dívky dělat, a zajistí, aby byly vnímány jako občanky a jako aktivní členky 

společnosti, pokud jde o dodržování práv jednotlivce. 
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