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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta kultúru rovnosti v EÚ vrátane Plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov Komisie a 
Európskeho paktu pre rodovú rovnosť Rady a vyzýva na ich plnenie 
prostredníctvom konkrétnych opatrení a finančných zdrojov;

2. oceňuje potenciál sociálnej kohéznej politiky na podporu rovnosti;

3. poznamenáva, že ženy ešte stále zastávajú menej pozícií s rozhodovacími právomocami;

4. zdôrazňuje, že najväčší nárast v zamestnávaní žien tvoria povolania s nižšími platmi a 
neistými pracovnými zmluvami a že rozdiely v odmeňovaní práce mužov a žien zostávajú 
v niektorých európskych krajinách na úrovni až 30 %; z tohto dôvodu víta opatrenia na 
podporu vstupu žien na trh práce za rovnakých podmienok a na propagáciu podnikania 
žien; trvá na odstránení existujúcich predsudkov a rodovej diskriminácie týkajúcich sa 
konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti žien, a to najmä na vysokých postoch;

5. zdôrazňuje, že podiel dlhodobo nezamestnaných je vyšší v prípade žien a že starostlivosť 
o deti vo veku 5 a menej rokov je spojená s vyššou mierou nezamestnanosti v porovnaní s 
bezdetnými ženami;

6. odporúča, aby sa vo vzdelávaní vo vyššej miere zohľadňovali rôzne potreby rozvoja 
dievčat a chlapcov a aby sa pritom zamedzovalo stereotypom;

7. domnieva sa, že trh práce vo väčšine krajín EÚ náležite neodráža vyššiu priemernú úroveň 
vzdelania a lepšie akademické výsledky žien;

8. odporúča zasadiť sa o to, aby vzdelávacie inštitúcie podporovali vedomostné a praktické 
kritériá a umožnili tak dosiahnuť slobodu, osobnú samostatnosť, ako aj rovnosť v záujme 
sociálneho začlenenia; zdôrazňuje, že podnikateľský duch a vedecký a technologický 
prístup by sa mali posilňovať, a to najmä v prípade žien;

9. nástojí na podpore profesionálnej kariéry žien a preto naliehavo vyzýva na vytrvalé 
presadzovanie opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života v prípade žien aj 
mužov a opatrení na povzbudenie mužov k prevzatiu ich rodinných záväzkov; nalieha na 
Komisiu a členské štáty, aby prijali seriózne opatrenia na zníženie rozdielov 
v odmeňovaní mužov a žien a podporu rodičovskej dovolenky pre mužov, ako aj 
otcovskej dovolenky;

10. poukazuje na to, že treba poskytnúť väčšie množstvo kvalitných, flexibilných a 
širokospektrálnych (verejných i súkromných) zariadení na opatrovanie detí, ktoré by boli 
prístupné pre všetky vrstvy obyvateľstva, s cieľom uľahčiť mužom a ženám po 
rodičovskej dovolenke nástup do pracovného života a umožniť zosúladenie pracovného a 
rodinného života;

11. zdôrazňuje potrebu vzdelávacích opatrení počas rodičovskej dovolenky s cieľom vyrovnať 
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sa so zmenenými nárokmi zamestnania;

12. odporúča vypracovať opatrenia s celoeurópskou platnosťou na zvýšenie povedomia 
o nulovej tolerancii sexuálne motivovaných urážok a ponižujúcich zobrazení žien 
v médiách a komerčných komunikačných prostriedkoch;

13. poukazuje na to, že je dôležité zabezpečiť, aby si prisťahovalci prichádzajúci na územie 
EÚ uvedomovali hodnoty a existujúce právne predpisy a sociálne dohovory týkajúce sa 
rovnosti pohlaví v spoločnosti hostiteľských krajín, aby sa predišlo prípadom 
diskriminácie v dôsledku nedostatočného kultúrneho povedomia;

14. domnieva sa, že média by mali zdôrazňovať úlohu žien v spoločnosti, ako aj príklady 
situácií, v prípade ktorých sa dosiahla rovnosť pohlaví a rovnováha medzi pracovným 
a súkromným životom; vyzýva Komisiu, aby v médiách pozdvihla informovanosť o úlohe 
žien v spoločnosti a podporila rovnosť príležitostí, napríklad prostredníctvom programu 
Media 2007.
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