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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje kulturę równości w UE, w tym plan działania Komisji na rzecz 
równouprawnienia oraz pakt na rzecz równości płci, przedstawiony przez Radę, i wzywa 
do jego wdrożenia za pomocą konkretnych środków i zasobów finansowych;

2. docenia możliwości polityki spójności społecznej w zakresie wspierania 
równouprawnienia;

3. dostrzega, że kobiety wciąż rzadziej zajmują stanowiska decyzyjne;

4. podkreśla, że największy wzrost zatrudnienia kobiet przypada głównie na zawody, które 
są słabo opłacane i wykonywane w oparciu o mało korzystne umowy o pracę, oraz że w 
niektórych krajach europejskich różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn sięga 30 proc.; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje działania mające pomagać kobietom w 
równoprawnym wchodzeniu na rynek pracy oraz wspierać przedsiębiorczość kobiet oraz 
nalega, aby pokonać istniejące uprzedzenia i dyskryminację ze względu na płeć dotyczące 
konkurencyjności i możliwości zatrudniania kobiet, szczególnie na wysokich 
stanowiskach;

5. podkreśla, że długoterminowe bezrobocie jest stosunkowo wyższe wśród kobiet; 
sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat wiąże się z wyższą stopą bezrobocia 
niż w przypadku kobiet bezdzietnych;

6. zaleca zwrócenie większej uwagi na odmienne potrzeby rozwojowe dziewcząt i chłopców 
w ramach systemu oświaty oraz przeciwdziałanie stereotypom;

7. jest zdania, że rynek pracy w większości krajów UE nie oddaje w adekwatny sposób 
przeciętnie wyższego poziomu wykształcenia kobiet i ich lepszego przygotowania 
akademickiego;

8. zaleca dążenie do tego, aby w ramach kształcenia szkolnego upowszechniać wiedzę i 
istotne kryteria umożliwiające osiągnięcie wolności, autonomii osobistej oraz równości z 
myślą o integracji społecznej; należy rozwijać tzw. kompetencje kluczowe, takie jak 
przedsiębiorczość oraz zainteresowanie dziedzinami naukowymi i technologicznymi, 
zwłaszcza wśród kobiet;

9. nalega na wspieranie kobiet w ich karierze zawodowej i podejmowanie w związku z tym 
energicznych działań sprzyjających łączeniu życia zawodowego z rodzinnym przez 
kobiety i mężczyzn oraz zachęcających mężczyzn do podejmowania obowiązków 
rodzinnych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia poważnych kroków 
mających na celu zmniejszenie różnicy między płacami kobiet i mężczyzn oraz 
upowszechnienie urlopów rodzicielskich dla mężczyzn i urlopów ojcowskich;
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10. zwraca uwagę, że należy zapewnić większą liczbę zarówno publicznych, jak i prywatnych 
placówek opieki nad dziećmi, dostępnych dla ogółu społeczeństwa oraz 
charakteryzujących się wysoką jakością i elastycznością, aby ułatwić mężczyznom i 
kobietom powrót do życia zawodowego po odbyciu urlopu wychowawczego oraz 
umożliwić połączenie życia zawodowego z rodzinnym;

11. podkreśla konieczność dalszego kształcenia podczas urlopu wychowawczego, aby 
możliwe było sprostanie zmieniającym się wymaganiom w miejscu pracy;

12. zaleca opracowanie ogólnoeuropejskich kampanii na rzecz uświadomienia konieczności 
bezwzględnego braku tolerancji dla zniewag o podłożu seksistowskim oraz dla 
przedstawiania kobiet w mediach i w reklamie w sposób uwłaczający ich godności;

13. podkreśla, że należy zadbać, aby imigranci napływający do UE znali wartości 
i obowiązujące prawa oraz społeczne konwencje związane z równym statusem płci, 
w celu zapobieżenia sytuacjom dyskryminacyjnym w społeczeństwach krajów 
przyjmujących, wynikającym z braku świadomości kulturowej;

14. uważa, że media powinny uwidaczniać rolę kobiet w społeczeństwie, a także pokazywać 
przykładowe sytuacje, w których równy status płci i równowaga między życiem 
zawodowym a rodzinnym została osiągnięta; wzywa Komisję, aby podnosiła świadomość 
roli kobiet w społeczeństwie w mediach oraz aby promowała równość szans poprzez, na 
przykład, program Media 2007.
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