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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правата на жените 
и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. счита, че за да се премахнат свързаните с пола стереотипи в медиите и за да се 
насърчават егалитарни модели на поведение в професионалната сфера и в семейната 
среда, е необходимо училищното възпитание да изгражда тези ценности от ранна 
възраст;

2. препоръчва на държавите-членки да насърчават настоятелно равното третиране на 
всички ученици и да предприемат мерки срещу професионалната сегрегация, все 
още съществуваща в образователната сфера, в която процентът на преподаватели 
жени в предучилищното и началното образование рязко надвишава процента в 
средното образование, където мъжете са мнозинство и което носи по-голямо 
признание, по-високо финансово възнаграждение и по-висок социален статус;

3. предлага на Комисията да разгледа приемането на мерки за насърчаване на избора 
на научни и технологични академични профили сред жените, за да се увеличи 
предлагането на специалисти в тази област и да се отговори на съществуващото 
търсене;

4. призовава да се премахне всяка форма на дискриминация, основаваща се на пола, по 
отношение на възнаграждението в областите на образованието, културата, спорта и 
комуникациите; изразява загриженост поради факта, че временните или на непълно 
работно време работните места са заети предимно от жени, което доказва, че 
равновесието между професионалния и семейния живот и образованието зависи 
главно от жените; призовава в тази връзка държавите-членки да повишат усилията 
си за подобряване на мрежата от обществени служби за подпомагане на лица в 
зависимо положение и за отглеждането на деца, за да се улесни съвместяването, 
както от мъжете, така и от жените, на професионалния живот, семейния живот и 
образованието и по този начин да се насърчи една справедлива подялба на 
семейните задължения и да се увеличи делът на жените, които са заети с обучение 
през целия живот и които заемат високи постове;  

5. настоятелно призовава да се предприемат мерки, за да се насърчи по-голямо 
участие на жените в ръководните органи, по-специално в тези сектори на дейност, в 
които не съществува балансирано представителство на мъже и жени;

6. призовава държавите-членки да насърчават спортуването и здравословния начин на 
живот сред цялото население, като се отчита фактът, че жените участват по-малко в 
спортните дейности.



PE405.962v02-00 4/4 AD\728874BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 24.6.2008

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

29
2
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni 
Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène 
Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça 
Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth 
Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis 
Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew 
Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, 
Helga Trüpel, Thomas Wise

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Ewa 
Tomaszewska, Cornelis Visser


	728874bg.doc

