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SUGESTII

Comisia pentru cultură şi educaţie recomandă Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea 
de gen, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. consideră că, pentru a elimina stereotipurile de gen din mijloacele de comunicare în masă 
şi pentru a promova modele comportamentale egalitare în câmpul muncii şi în familie, 
este necesar ca valorile adecvate să fie transmise prin intermediul sistemului de 
învăţământ, pornind de la o vârstă fragedă;

2. recomandă statelor membre să promoveze în mod activ tratamentul egal al elevilor şi să ia 
măsuri pentru a combate segregarea muncii, încă prezentă în sectorul educaţiei, unde, la 
nivel procentual, numărul femeilor care ocupă funcţia de profesor în învăţământul 
preşcolar şi primar depăşeşte cu mult numărul femeilor care ocupă aceeaşi funcţie în 
învăţământul secundar, sector dominat în special de bărbaţi şi care poate oferi mai mult în 
termeni de recunoaştere, retribuţie şi statut social;

3. propune Comisiei să aibă în vedere adoptarea de măsuri pentru a încuraja femeile să 
urmeze o carieră în domeniul ştiinţific sau tehnologic, pentru a spori numărul de 
profesionişti din aceste sectoare şi pentru a răspunde cererii evidente;

4. solicită eliminarea oricărei forme de discriminare salarială pe bază criteriului genului în 
domeniul educației, al culturii, al sportului și al comunicării și își exprimă îngrijorarea cu 
privire la faptul că majoritatea locurilor de muncă cu jumătate de normă și pe durată 
determinată sunt ocupate de femei, astfel încât concilierea vieții profesionale cu cea de 
familie și cu educația depinde în principal de femei; solicită aşadar statelor membre să-şi 
îmbunătăţească reţelele de servicii de îngijire a persoanelor dependente şi servciile 
educaţionale pentru copii, finanţate din fondurile publice, astfel încât, atât bătbaţii, cât şi 
femeile să poată realiza un echilibru mai bun între viaţa profesională şi cea de familie, 
încurajând astfel distribuţia egalitară a sarcinilor din familie şi crescând proporţia 
numărului de femei care frecventează forme de educaţie continuă şi care sunt angajate în 
locuri de muncă bine cotate şi remunerate;  

5. solicită adoptarea de măsuri pentru a permite o participare mai largă a femeilor la 
activitatea structurilor de conducere, în special în domenii în care aspectele de gen 
împiedică o reprezentare echilibrată;

6. invită statele membre să încurajeze pe toată lumea să practice sport şi să aibă un regim de 
viaţă sănătos, având în vedere că, în ceea ce priveşte sportul, rata de participare a femeilor 
este mai redusă.
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