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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on arvamusel, et soostereotüüpide kõrvaldamiseks meediast ja võrdsusel põhinevate 
käitumismudelite propageerimiseks töö- ja kodukeskkonnas tuleb neid väärtusi edasi anda 
koolis juba alates varasest noorusest;

2. soovitab liikmesriikidel jõuliselt propageerida kooliõpilaste võrdset kohtlemist ja võtta 
meetmeid soolise vahetegemise vastu töökohal, mis siiani eksisteerib hariduse 
valdkonnas, kus naisõpetajate osakaal lasteaias ja algkoolis ületab suurel määral nende 
osakaalu keskkoolis, mis on maskuliinsem ja tunnustatum, paremini tasustatav ja 
sotsiaalselt kõrgemini hinnatud;

3. teeb komisjonile ettepaneku uurida, milliseid meetmeid oleks võimalik võtta akadeemilise 
teadusliku ja tehnoloogilise uurimistegevuse edendamiseks naiste seas, et suurendada 
professionaalide pakkumist antud sektoris ja võtta arvesse ilmset nõudmist nende järele;

4. nõuab igasuguse soolise diskrimineerimise kaotamist töö tasustamisel hariduse, kultuuri, 
spordi ja kommunikatsiooni valdkonnas ning tunneb muret selle pärast, et osalise tööajaga 
ja ajutistel töökohtadel töötavad valdavalt naised, mis näitab, et töö- ja pereelu ning 
hariduse ühitamine sõltub põhiliselt naistest; palub sellega seoses liikmesriikidel 
suurendada jõupingutusi ülalpeetavatele isikutele pakutava abi ja lasteaedade avalike 
teenuste võrgu parandamiseks, et hõlbustada nii meestel kui naistel töö- ja pereelu ning 
hariduse ühitamist ja stimuleerida sellega perekonnaeluga seotud ülesannete võrdsemat 
jaotust ning suurendada naiste osalust elukestvas õppes ja töötamist juhtivatel 
ametikohtadel; 

5. nõuab, et võetaks meetmeid, mis võimaldaksid suuremal arvul naistel töötada 
juhtorganites, eriti valdkondades, kus meeste ja naiste esindatus ei ole tasakaalus;

6. palub liikmesriikidel ergutada sporditegemist ja tervislikke eluviise kogu elanikkonna 
seas, arvestades asjaolu, et naised osalevad spordis vähem.
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