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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá kulturu rovnosti žen a mužů v EU, včetně dokumentu Komise „Plán pro dosažení 
rovného postavení žen a mužů“ a dokumentu Rady „Pakt pro rovnost žen a mužů“, 
a vyzývá, aby byla tato rovnost uplatňována pomocí konkrétních opatření a finančních 
prostředků;

2. oceňuje potenciál, který má politika sociální soudržnosti pro podporu rovného postavení 
žen a mužů;

3. konstatuje, že ženy stále zastávají málo funkcí s rozhodovacími pravomocemi; 

4. zdůrazňuje, že největší nárůst zaměstnanosti žen většinou připadá na povolání s nízkými 
platy a nevyhovujícími pracovními smlouvami a že v některých evropských zemích se 
příjmy mužů a žen liší až o 30 %; vítá proto opatření, jež mají ženám pomoci k rovnému 
přístupu na trh práce a podpořit jejich podnikání, a trvá na tom, aby byly překonány 
stávající předsudky a diskriminace na základě pohlaví týkající se konkurenceschopnosti 
a pracovního uplatnění žen, zejména v odborných povoláních;

5. upozorňuje na skutečnost, že dlouhodobá nezaměstnanost je proporcionálně vyšší mezi 
ženami; zdůrazňuje, že ženy pečující o děti do pěti let čelí nezaměstnanosti ve větší míře 
než bezdětné ženy;

6. doporučuje, aby se v rámci vzdělávání více zohlednily rozdílné potřeby při vývoji dívek 
a chlapců a aby se zabránilo vytváření stereotypů;

7. domnívá se, že trh práce ve většině zemí EU dostatečně neodráží v průměru vyšší 
dosažené vzdělání a lepší studijní výsledky žen;

8. doporučuje usilovat o to, aby v rámci školního vzdělávání byly podporovány vědomosti 
a vhodná kritéria, jež umožní nabýt svobodu, osobní nezávislost a rovnost tak, aby bylo
docíleno sociálního začlenění; dále doporučuje, zejména u žen, podporovat tzv. klíčové 
dovednosti, jako je smysl pro podnikání a vědecký a technický přístup;

9. naléhá, aby byly ženy podporovány v pracovní kariéře a aby se za tímto účelem přijala 
urychleně opatření, která umožní sladit profesní a rodinný život mužů i žen a která 
pobídnou muže k převzetí rodinných povinností; naléhá na Komisi a členské státy, aby 
přijaly zásadní opatření na zmenšení rozdílů v příjmech mužů a žen a na podporu 
rodičovské dovolené pro muže a otcovské dovolené;

10. upozorňuje na skutečnost, že je nutno zřídit větší počet velmi kvalitních, flexibilních 
a různorodých (veřejných i soukromých) zařízení pro péči o děti, která budou dostupná 
pro všechny vrstvy obyvatelstva, aby se tak usnadnil návrat mužů a žen z rodičovské 
dovolené do profesního života a aby se umožnilo jeho sladění s životem rodinným; 

11. zdůrazňuje, že po dobu rodičovské dovolené jsou nezbytná opatření pro další vzdělávání, 
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která umožní zvládnout nové pracovní požadavky;

12. doporučuje stanovit celoevropská opatření s cílem dosáhnout nulové tolerance veřejnosti 
vůči sexistickým urážkám a vytváření degradujícího obrazu žen ve sdělovacích 
prostředcích a obchodních sděleních;

13. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby přistěhovalci vstupující na území EU byli 
obeznámeni s hodnotami, platnými zákony a společenskými zvyklostmi ohledně rovnosti 
mužů a žen přijímajících zemí, aby se zabránilo případům diskriminace, které jsou 
důsledkem chybějícího kulturního povědomí;

14. domnívá se, že by sdělovací prostředky měly zdůrazňovat úlohu žen ve společnosti 
a příklady situací, kdy již byla rovnost mužů a žen a rovnováha mezi pracovním 
a soukromým životem dosažena; vyzývá Komisi, aby ve sdělovacích prostředcích  
zlepšovala informovanost o úloze žen ve společnosti a podporovala rovné příležitosti 
např. v rámci programu Media 2007.
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