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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria lyčių lygybės principo laikymuisi ES, įskaitant Komisijos Moterų ir vyrų lygybės 
gaires ir Tarybos Lyčių lygybės paktą, ir ragina jį įgyvendinti taikant konkrečias 
priemones ir panaudojant finansinius išteklius;

2. teigiamai vertina socialinės sanglaudos politikos galimybes skatinti lyčių lygybę;

3. konstatuoja, kad vis dar mažai moterų dalyvauja sprendimų priėmimo procese;

4. pabrėžia, kad labiausiai išaugo mažai apmokamą darbą ir pagal laikinas sutartis dirbančių 
moterų užimtumas ir kad moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas kai kuriose Europos 
šalyse vis dar siekia beveik 30 proc.; todėl pritaria priemonėms, skirtoms padėti moterims 
lygiomis sąlygomis patekti į darbo rinką ir skatinti moterų verslumą, ir reikalauja, kad 
būtų panaikinti išankstiniai nusistatymai ir diskriminacija dėl lyties, susiję su moterų 
konkurencingumu ir įsidarbinimu, ypač aukštos kvalifikacijos reikalaujančiose pareigose;

5. pabrėžia, kad ilgą laiką neturinčių darbo moterų yra daugiau negu vyrų, kad moterys, 
kurios turi vaikų iki 5 metų, daug dažniau neturi darbo negu moterys, kurios neturi vaikų;

6. pataria siekti, kad švietimo sistemoje būtų labiau atsižvelgiama į skirtingus mergaičių ir 
berniukų vystymosi poreikius ir kovojama su stereotipais;

7. mano, kad daugumos ES šalių darbo rinkoje tinkamai neatsispindi aukštesnis moterų 
išsilavinimo lygio vidurkis ir geresni mokslo rezultatai;

8. pataria siekti, kad mokyklinis lavinimas perteiktų žinias ir realius kriterijus, suteikiančius 
galimybę siekti laisvės, asmeninės nepriklausomybės ir lygybės, ir taip integruotis į 
visuomenę; turėtų būti stiprinami vadinamieji bendrieji gebėjimai, pavyzdžiui, verslumas 
ir mokslinis bei techninis pasirengimas, ypač moterų;

9. ragina remti profesinės karjeros siekiančias moteris ir toliau rengti priemones, 
padedančias abiem lytims suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą, ir skatinti vyrus 
prisiimti šeiminius įsipareigojimus; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių 
siekiant sumažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą ir skatinti vyrus imti 
tėvystės ir vaikų priežiūros atostogas;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad būtina įsteigti daugiau visai visuomenei prieinamų aukštos 
kokybės paslaugas teikiančių ir lanksčiai dirbančių įvairių (valstybinių ir privačių) vaikų 
priežiūros įstaigų, kad vyrai ir moterys po motinystės (tėvystės) atostogų lengviau galėtų 
grįžti į profesinį gyvenimą ir kad galėtų suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą;

11. pabrėžia kvalifikacijos kėlimo priemonių būtinybę motinystės (tėvystės) atostogų metu, 
kad darbuotojai galėtų susidoroti su pasikeitusiais profesiniais reikalavimais;

12. pataria kurti visoje Europoje galiojančias priemones, skatinančias sąmoningumo 
formavimą, siekiant, kad visiškai nebūtų toleruojami seksistiniai įžeidimai ir žeminantis 
moterų atvaizdavimas žiniasklaidoje bei komercinėse komunikacijos priemonėse;
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13. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog ES imigrantai būtų informuoti apie priimančių šalių 
visuomenėse galiojančias vertybes, įstatymus ir socialines normas, susijusias su lyčių 
lygybe, siekiant išvengti diskriminacijos, kuri kyla dėl kultūrinio sąmoningumo stokos;

14. mano, kad žiniasklaida turėtų pabrėžti moters vaidmenį visuomenėje ir atkreipti dėmesį į 
situacijas, kurios gali būti lyčių lygybės užtikrinimo ir profesinio bei asmeninio gyvenimo 
suderinimo pavyzdžiais; ragina Komisiją žiniasklaidoje ugdyti moters vaidmens 
visuomenėje supratimą ir skatinti lygias galimybes, panaudojant, pavyzdžiui, 
„Media 2007“ programą.
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