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SUGESTII

Comisia pentru cultură şi educaţie recomandă Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea 
între sexe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută existenţa unei culturi a egalităţii în UE, inclusiv Foaia de parcurs pentru egalitate a 
Comisiei şi Pactul pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi al Consiliului şi 
solicită punerea ei în practică recurgând la măsuri concrete şi resurse financiare;

2. apreciază potenţialul politicii de coeziune socială de a promova egalitatea;

3. constată că femeile ocupă, în continuare, puţine funcţii de decizie;
4. subliniază faptul că cea mai mare creştere a gradului de ocupare a locurilor de muncă de 

către femei vizează profesiile cu remuneraţie mică şi contracte de muncă nesigure şi că, 
în unele ţări europene, diferenţele de remunerare între bărbaţi şi femei se menţin în 
continuare la valori de până la 30%; prin urmare, salută măsurile de facilitare a accesului 
egal al femeilor pe piaţa muncii şi de promovare a spiritului întreprinzător al femeilor şi 
insistă asupra înlăturării prejudecăţilor existente şi a discriminării între sexe în ceea ce 
priveşte competitivitatea şi capacitatea de inserţie profesională a femeilor, în special în 
posturile de conducere;

5. relevă că şomajul pe termen lung este proporţional mai mare în rândul femeilor; relevă că 
şomajul în rândul femeilor care se ocupă de îngrijirea copiilor în vârstă de până la 5 ani 
este mai mare decât în rândul femeilor care nu au copii;

6. recomandă ca sistemul de învăţământ să ţină cont într-o măsură mai mare de nevoile 
specifice care caracterizează dezvoltarea fetelor şi băieţilor, urmărind în acelaşi timp 
combaterea stereotipurilor;

7. consideră că piaţa muncii din majoritatea statelor UE nu reflectă în mod adecvat un nivel 
mediu de educaţie mai ridicat şi nici performanţe universitare mai bune ale femeilor;

8. recomandă luarea de măsuri pentru a garanta că educaţia şcolară promovează cunoaşterea 
şi criteriile sensibile pentru a face posibilă libertatea, autonomia personală, precum şi 
echitatea în realizarea integrării sociale; ar trebui consolidate aşa-numitele competenţe 
cheie, cum ar fi atitudinea antreprenorială şi abordarea ştiinţifică şi tehnologică, în special 
în rândul femeilor; 

9. insistă asupra necesităţii ca femeile să fie sprijinite în cariera profesională şi, prin urmare, 
recomandă se ia măsuri pentru concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie şi în 
rândul femeilor şi al bărbaţilor şi să se încurajeze bărbaţii să îşi asume responsabilităţi 
familiale; îndeamnă Comisia şi statele membre să ia măsuri serioase pentru a reduce 
diferenţa de remunerare între bărbaţi şi femei şi pentru a promova concediul parental şi 
concediul de îngrijire a copilului în rândul bărbaţilor;

10. subliniază faptul că trebuie asigurate mai multe centre (publice şi private) pentru 
îngrijirea copiilor, accesibile întregii populaţii, de o calitate superioară şi cu un înalt grad 
de flexibilitate, în vederea facilitării reintegrării bărbaţilor şi femeilor în viaţa 
profesională după concediul parental şi pentru a permite concilierea vieţii profesionale cu 
viaţa de familie; 



PE 388.699v02-00 4/5 AD\673460RO.doc

RO

11. subliniază necesitatea unor posibilităţi de formare în timpul concediului parental, pentru a 
permite adaptarea la schimbările care au loc în mediul profesional;

12. recomandă elaborarea unor măsuri de sensibilizare la nivel european pentru a nu permite 
sub nicio formă insultele cu caracter sexist şi prezentarea într-un mod degradant a 
femeilor în mijloacele de comunicare în masă şi în comunicarea comercială;

13. subliniază că este important să se ia măsuri pentru ca imigranţii care sosesc pe teritoriul 
UE să aibă cunoştinţă de valorile şi legile existente, precum şi de convenţiile sociale 
privind egalitatea între femei şi bărbaţi din societăţile ţărilor gazdă, astfel încât să se evite 
situaţiile de discriminare care apar ca urmare a lipsei unei conştiinţe culturale;

14. consideră că mass-media ar trebui să evidenţieze rolul femeilor în societate şi să ofere 
exemple de situaţii în care s-a realizat egalitatea între femei şi bărbaţi şi echilibrul între 
muncă şi viaţa personală; invită Comisia să apeleze la mijloacele de comunicare în masă 
pentru a spori gradul de conştientizare a rolului femeii în societate şi să promoveze 
egalitatea de şanse, de exemplu prin programul Media 2007.
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