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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad siekiant, jog žiniasklaidoje neliktų su lytimis susijusių stereotipų ir būtų 
skatinami vienodo elgesio modeliai ir darbe, ir namuose, reikia, kad šios vertybės būtų 
diegiamos mokyklose nuo ankstyvo amžiaus; 

2. rekomenduoja valstybėms narėms aktyviai skatinti, kad mokiniai turėtų vienodas sąlygas, 
ir imtis priemonių siekiant įveikti švietimo sektoriuje vis dar esamą profesinę segregaciją, 
nes ikimokyklinio ir pradinio lavinimo sektoriuose mokytojų moterų procentinė dalis yra 
daug didesnė už vidurinio lavinimo sektoriaus, kuriame dirba daugiau vyrų ir kuriame 
dirbantys sulaukia didesnio pripažinimo, gauna didesnį užmokestį ir geriau vertinami 
socialiniu aspektu; 

3. siūlo Komisijai apsvarstyti galimybę priimti priemones siekiant skatinti moteris studijuoti 
su gamtos mokslais ir technologijomis susijusias specialybes, kad padidėtų specialistų 
pasiūla šiuose sektoriuose ir būtų patenkinta akivaizdi paklausa; 

4. ragina panaikinti bet kokią diskriminaciją, susijusią su užmokesčiu pagal lytį švietimo, 
kultūros, sporto ir komunikacijos srityse, ir reiškia susirūpinimą dėl to, kad ne visą darbo 
dieną ir laikinus darbus dirba daugiausia moterys, o tai rodo, kad profesinio ir šeimos 
gyvenimo bei švietimo derinimas iš esmės priklauso nuo moterų, taigi ragina valstybes 
nares pagerinti priklausomų asmenų priežiūros ir vaikų švietimo paslaugų valstybės 
remiamo tinklo veiklą, kad ir vyrai, ir moterys galėtų lengviau derinti profesinį ir šeimos 
gyvenimą bei švietimą, ir taip skatinti, kad užduotys šeimoje būtų pasidalijamos vienodai 
ir vis daugiau moterų mokytųsi visą gyvenimą ir užimtų aukštos kvalifikacijos darbo 
vietas; 

5. reikalauja imtis priemonių, kad daugiau moterų galėtų dirbti valdymo organuose, ypač tų 
sričių, kuriose lytims atstovaujama neproporcingai;

6. ragina valstybes nares skatinti visus gyventojus sportuoti ir sveikai gyventi bei atsižvelgti 
į tai, kad sportuojančių moterų dalis mažesnė. 
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