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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja kulturo enakosti v EU, vključno z načrtom Komisije za enakost med ženskami 
in moškimi ter evropski pakt Sveta za enakost med spoloma in poziva k njegovemu 
izvajanju s konkretnimi ukrepi in financiranjem;

2. priznava potencial socialne kohezijske politike za spodbujanje enakosti med spoloma;
3. ugotavlja, da je na vodilnih položajih še vedno malo žensk;

4. poudarja, da se zaposlenost žensk povečuje predvsem na delovnih mestih, ki so slabo 
plačana in kjer so delovne pogodbe negotove, in da je v nekaterih evropskih državah 
razlika v plači med ženskami in moškimi do 30 %; zato pozdravlja ukrepe, ki bodo 
ženskam zagotovili enake možnosti za vstop na trg dela in jih bodo spodbujali k 
podjetništvu, ter vztraja, da je treba odpraviti sedanje predsodke in diskriminacijo zaradi 
spola, ki vplivajo na konkurenčnost in zaposljivost žensk, zlasti na višjih delovnih 
mestih;

5. poudarja, da je dolgotrajna brezposelnost sorazmerno višja med ženskami; pri ženskah, ki 
skrbijo za otroke, stare pet let ali manj, je stopnja brezposelnosti višja kot pri ženskah 
brez otrok;

6. priporoča, naj se v izobraževalnem sistemu bolj upoštevajo različne potrebe pri razvoju 
deklic in dečkov ter se tako preprečujejo stereotipi;

7. meni, da trg delovne sile v večini držav EU ne odraža ustrezno višjih povprečnih ravni 
izobrazbe in boljših akademskih dosežkov žensk;

8. priporoča, da si je treba pri izobraževanju prizadevati za zagotavljanje znanja in razumnih 
meril, da bi omogočili svobodo, samostojnost in enakost, s čimer bi dosegli socialno 
vključevanje; zlasti pri mladih ženskah je treba spodbujati tako imenovane ključne 
kompetence,  kot so podjetniška miselnost ter znanstveni in tehnološki pristop;

9. poziva k podpiranju žensk na njihovi poklicni poti in sprejetju ukrepov za usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja pri obeh spolih ter za spodbudo moškim, da bodo 
prevzeli družinske obveznosti; poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo resne 
ukrepe za zmanjšanje razlik v plači med ženskami in moškimi ter spodbujanje 
starševskega dopusta za moške in očetovskega dopusta;

10. opozarja, da je treba zagotoviti več kakovostnejšega, prilagodljivejšega in raznovrstnega
(javnega in zasebnega) varstva otrok, ki bo dostopno vsemu prebivalstvu, da se bodo 
moški in ženske po starševskem dopustu lažje vrnili na trg dela ter da bi lahko uskladili 
poklicno in družinsko življenje;  

11. poudarja, da je treba zagotoviti stalno usposabljanje v času starševskega dopusta, kar bo 
omogočilo uspešno opravljanje novih delovnih nalog;

12. priporoča razvoj vseevropskih ukrepov za osveščanje o nični strpnosti do seksističnih 
opazk in poniževalnega prikazovanja žensk v medijih in komercialnih sporočilih;

13. poudarja, da je pomembno, da se priseljenci, ki vstopajo v EU, zavedajo vrednot, 
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veljavnih zakonov in družbenih pravil o enakosti med spoloma v državah gostiteljicah, da 
ne bi prihajalo do diskriminacije zaradi nepoznavanja kulture;

14. meni, da bi morali mediji poudarjati vlogo žensk v družbi, pa tudi primere, kjer je enakost 
med spoloma že dosežena, družinsko in delovno življenje pa že usklajeno; poziva 
Komisijo, naj v medijih širi osveščenost o vlogi žensk v družbi in spodbuja enake 
možnosti, na primer s programom Media 2007.
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