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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 pieţei 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 acest sector şi pentru a răspunde cererii manifestate;

4. solicită eliminarea oricărei forme de discriminare salarială bazată pe criterii de gen din 
domeniul educaţiei, al culturii, al sportului şi al comunicării şi consideră că ocuparea, în 
special de către femei, a locurilor de muncă cu fracţiune de normă şi temporare reprezintă 
un motiv de preocupare, întrucât acest fapt dovedeşte că reconcilierea vieţii profesionale 
cu cea familială şi cu educaţia depinde în special de femei; solicită, prin urmare, statelor 
membre să îşi intensifice eforturile în vederea îmbunătăţirii reţelei serviciilor publice de 
îngrijire a persoanelor aflate în întreţinere şi a serviciilor publice de educaţie pentru copii, 
cu scopul de a permite o mai bună echilibrare a vieţii profesionale, familiale şi a educaţiei, 
promovând astfel un nivel mai înalt de încadrare în muncă a femeilor şi sporind 
participarea femeilor la învăţarea continuă;  

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

6. invită statele membre să încurajeze populaţia în ansamblul său să practice sportul 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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