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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab võrdõiguslikkuse kultuuri ELis, sealhulgas komisjoni naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse juhiseid ning nõukogu soolise võrdõiguslikkuse pakti ja nõuab selle 
rakendamist konkreetsete meetmete ja rahaliste vahenditega;

2. tunnustab sotsiaalse ühtekuuluvuspoliitika potentsiaali võrdõiguslikkuse edendamisel;
3. märgib, et juhtivatel kohtadel on naisi endiselt vähem;

4. rõhutab, et naiste tööhõive suurim kasv on toimunud peamiselt ebakindlate töölepingutega 
ja madalapalgaliste ametite osas, ning et naiste ja meeste vaheline palgaerinevus on 
mõnes Euroopa riigis kuni 30 %; tervitab seega meetmeid, mis aitavad naistel siseneda 
tööturule võrdsetel alustel ja edendavad naisettevõtlust, ning nõuab kehtivate 
eelarvamuste ja soolise diskrimineerimise kõrvaldamist naiste konkurentsivõime ja 
tööalase konkurentsivõime osas, eriti kõrgetel ametikohtadel;

5. rõhutab, et pikaajaline töötus on naiste seas proportsionaalselt suurem; et võrreldes 
naistega, kellel ei ole lapsi, on vastutus kuni viie aastaste laste eest seotud kõrgema 
tööpuuduse määraga;

6. soovitab hariduses arvestada rohkem tüdrukute ja poiste arengu erinevate vajadustega 
ning töötada seeläbi vastu stereotüüpidele;

7. leiab, et enamikes ELi riikides ei kajasta tööturg piisavalt naiste kõrgemat keskmist 
haridustaset ega paremaid õpitulemusi;

8. soovitab taotleda, et kooliharidus soodustaks teadmisi ja mõistlikke kriteeriumeid, 
võimaldamaks saavutada vabadust, isiklikku sõltumatust ning ka võrdsust, et saavutada 
sotsiaalne kaasamine; eelkõige naiste puhul tuleks süvendada niinimetatud põhipädevusi, 
nagu ettevõtlikku suhtumist ning teaduslikku ja tehnoloogilist lähenemisviisi;

9. nõuab tungivalt naiste toetamist ametialases karjääris ning selle teostamiseks meetmete 
edendamist, et töö- ja pereelu oleksid ühitatavad nii naiste kui meeste puhul ning et 
julgustada mehi võtma enda kanda pereeluga seotud kohustusi; nõuab komisjonilt ja 
liikmesriikidelt tõsiste meetmete võtmist, et vähendada naiste ja meeste vahelist 
palgaerinevust ning edendada nii vanemapuhkuse andmist meestele kui ka isapuhkust;

10. juhib tähelepanu asjaolule, et tuleb pakkuda rohkem kogu elanikkonnale kättesaadavaid 
kvaliteetseid, paindlikke ja mitmesuguseid (avalik- ja eraõiguslikke) lapsehoiuvõimalusi, 
et lihtsustada meeste ja naiste tööellu astumist pärast vanemapuhkust ning võimaldada 
töö- ja pereelu ühitamist;

11. rõhutab koolitusmeetmete vajadust vanemapuhkuse ajal, et tulla toime muutunud 
ametialaste nõudmistega;

12. soovitab üleeuroopaliste meetmete arendamist, et suurendada teadlikkust nulltolerantsi 
osas seksistlike solvangute ning naiste alavääristava kujutamise suhtes meedias ja 
kommertsteadaannetes;

13. juhib tähelepanu asjaolule, et on oluline tagada, et ELi sisenevad sisserändajad oleksid 
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teadlikud vastuvõtjariigi väärtustest ja kehtivatest õigusnormidest ning ühiskondlikest 
tavadest soolise võrdõiguslikkuse osas, et vältida diskrimineerimise olukordi, mis 
tulenevad kultuurilise teadlikkuse puudumisest;

14. usub, et massiteabevahendid peaksid rõhutama naiste rolli ühiskonnas ning lisaks ka 
näiteid olukordadest, kus on saavutatud sooline võrdõiguslikkus ja tasakaal töö- ja 
pereelu vahel; kutsub komisjoni üles tõstma massiteabevahendites teadlikkust naise rollist 
ühiskonnas ja edendama võrdseid võimalusi, näiteks programmi MEDIA 2007 abil.
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