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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli az egyenlőség kultúráját az EU-ban, beleértve a Bizottság „nők és férfiak 
egyenlőségére vonatkozó ütemtervét” és a Tanács „férfiak és nők közötti egyenlőségről 
szóló európai paktumát”, és felszólít annak konkrét intézkedésekkel és pénzügyi 
forrásokkal történő megvalósítására;

2. méltányolja a társadalmi kohéziós politikában rejlő azon képességet, hogy előmozdítsa az 
egyenlőséget;

3. megállapítja, hogy a nők továbbra is kevés döntéshozó pozíciót töltenek be;

4. hangsúlyozza, hogy a nők foglalkoztatása elsősorban a kevesebb fizetéssel és 
bizonytalanabb munkaszerződéssel járó állások terén nőtt, és a nemek között a fizetésben 
mutatkozó különbség néhány európai országban továbbra is akár 30% is lehet; üdvözli 
ezért azokat az intézkedéseket, amelyek célja a nők munkaerőpiacra való egyenlő 
bejutásának elősegítése és a nők vállalkozói tevékenységének előmozdítása, és 
ragaszkodik ahhoz, hogy szüntessék meg a nők versenyképességével és 
foglalkoztathatóságával kapcsolatban – különösen a magas beosztású munkakörökben –
meglévő előítéleteket és nemen alapuló megkülönböztetést;

5. kiemeli, hogy a tartós munkanélküliség arányaiban magasabb a nők körében, valamint 
hogy a gyermektelen nőkhöz képest az ötéves vagy annál kisebb gyermeket nevelő nők 
körében magasabb a munkanélküliség aránya;

6. javasolja, hogy jobban vegyék figyelembe a lányok és fiúk eltérő fejlődésével kapcsolatos
igényeket az oktatásban, illetve ennek során küzdjenek a sztereotípiák ellen;

7. úgy véli, hogy a legtöbb uniós ország munkaerőpiaca nem tükrözi megfelelően a nők 
magasabb átlagos képzettségi szintjét és a felsőoktatásban mutatott jobb teljesítményét;

8. javasolja, hogy törekedjenek arra, hogy az iskolai oktatás ösztönözze a tudást, illetve 
törekedjenek ésszerű kritériumok kialakítására annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 
szabadság, a személyes önállóság és az egyenlőség elérése a társadalmi integráció
megvalósulása céljából; különösen a nők esetében erősíteni kell az úgynevezett 
kulcskompetenciákat, például a vállalkozói beállítottságot, valamint a tudományos és 
technológiai megközelítést;

9. kéri a nők szakmai karrierjük során történő támogatását, és ennek érdekében a munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét mindkét nem számára segítő intézkedéseket sürget, és 
szorgalmazza a férfiaknak a családi felelősség vállalására való ösztönzését; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek komoly intézkedéseket a nemek közötti 
fizetési különbségek csökkentése, valamint a férfiaknak járó szülői szabadság és az 
apasági szabadság előmozdítása érdekében;
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10. rámutat arra, hogy több, és a lakosság egésze által elérhető, színvonalas, rugalmas és 
széles körű (magán és állami) gyermekgondozási létesítményt kell biztosítani annak 
érdekében, hogy könnyebbé váljon a férfiak és a nők szülői szabadságról a munkába való 
visszatérése, és lehetővé váljon a munka és a családi élet összeegyeztetése;

11. hangsúlyozza a szülői szabadság ideje alatti továbbképzések szükségességét a 
megváltozott szakmai követelményeknek való megfelelés érdekében;

12. javasolja a médiában és a kereskedelmi reklámokban tapasztalható, nőkkel szembeni 
szexista sértések és a nők degradáló ábrázolása elleni zéró tolerancia szemlélet
kialakítására irányuló összeurópai intézkedések kidolgozását;

13. rámutat, hogy fontos annak biztosítása, hogy az EU-ba érkező bevándorlók tisztában 
legyenek a fogadó ország társadalmában a nemek egyenlőségével kapcsolatban elfogadott 
értékekkel, meglévő jogszabályokkal és társadalmi hagyományokkal, hogy elkerüljék a 
kultúrával kapcsolatos tájékozatlanságból fakadó megkülönböztetések előfordulását;

14. úgy gondolja, hogy a médiának ki kell emelnie a nők társadalomban betöltött szerepét, 
valamint az olyan helyzetek példáit, amelyekben a nemek közötti egyenlőség, illetve a 
munka és a magánélet egyensúlya megvalósult; felhívja a Bizottságot, hogy a médiában 
fokozza a nők társadalomban betöltött szerepével kapcsolatos tudatosságot és segítse az 
esélyegyenlőséget, például a Média 2007 programon keresztül.
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