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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že k odstranění tradičního rozdělení mužských a ženských rolí ve sdělovacích 
prostředcích a k prosazování vzorů rovnoprávného chování v produktivní a domácí sféře 
je nutné začít s výukou k těmto hodnotám ve školách již od ranného věku;

2. doporučuje členským státům, aby naléhavě podporovaly rovnost zacházení s žáky 
a přijaly opatření proti pracovní segregaci, která dosud existuje v oblasti školství, kde 
procento učitelek v předškolní přípravě a na základních školách mnohonásobně převyšuje 
procento učitelek na středních školách, na nichž vyučují především muži, přičemž střední 
školy se vyznačují větším uznáním, lepším odměňováním a sociálním hodnocením;

3. navrhuje Komisi, aby projednala přijetí opatření na podporu akademického studia 
v oblasti věd a technologií mezi ženami, aby se tak zvýšila nabídka odborníků v tomto 
odvětví a uspokojila se poptávka;

4. žádá, aby byla odstraněna jakákoli diskriminace v oblasti odměňování založená 
na hledisku pohlaví, a to v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a komunikace, a vyjadřuje 
obavy nad skutečností, že práce na částečný úvazek či dočasné práce vykonávají 
především ženy, což ukazuje, že sladění pracovního a rodinného života a vzdělávání 
závisí zásadně na ženách; žádá proto členské státy, aby zlepšily sítě veřejných služeb 
pro závislé osoby a vzdělávání dětí s cílem usnadnit slaďování pracovního a rodinného 
života a vzdělávání, a podporovat tak rovnocenné rozdělení domácích prací a posilovat 
účast žen na celoživotním vzdělávání a jejich zaměstnanost na vysokých pracovních 
pozicích; 

5. požaduje, aby byla přijata opatření na podporu větší účasti žen v řídících orgánech, 
zejména v těch oblastech, kde obě pohlaví nejsou zastoupena stejnoměrně;

6. žádá členské státy, aby podporovaly sportování a zdravý způsob života mezi skupinami 
obyvatel, a to s přihlédnutím k malému podílu žen, které provozují sport.



PE405.962v03-00 4/4 AD\728874CS.doc

CS

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 24.6.2008

Výsledek závěrečného hlasování +:
–:
0:

29
2
0

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

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

Náhradník(ci) přítomný(í) při 
závěrečném hlasování

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


	728874cs.doc

