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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че над 60 % от завършилите университет са жени, но повечето 
висши университетски постове (например места за следдокторски изследвания и 
професорски постове) продължават да бъдат заемани от мъже;

Б. като има предвид, че делът на жените е обезпокояващо нисък в съветите за вземане 
на решения, свързани с научноизследователска дейност, с най-нисък брой в 
Естония, Полша, Кипър, Словакия и Чешката република;

1. призовава университетите, институциите на ЕС и държавите членки да насърчават 
младите жени да изучават учебни специалности, в които жените все още са по-слабо 
представени, особено науката, технологиите, инженерните науки и математиката, и 
да ги информират за възможностите да станат изследователи и за предоставените 
възможности в научната област, включително приложните научни изследвания, тъй 
като това следва да освободи неоползотворен потенциал;

2. призовава университетите и колежите в сферата на висшето образование да 
признаят факта, че учащите се жени могат да имат специфични отговорности извън 
учението — например, полагане на грижи за малки деца или възрастни роднини;

3. счита, че е необходимо да се преразгледат критериите за повишение на висши 
постове, ориентирани към научните изследвания (например професорски постове), 
за да се включи значително отчитане на проблематиката, свързана с половата 
принадлежност, и да се решава въпросът с липсата на жени на тези постове, и да се 
признае, че вероятността жените да прекъснат кариерата си, за да създадат 
семейство, е много по-голяма, отколкото при мъжете;

4. припомня, че висшето образование следва да осигури механизми, за да предостави 
на жените възможност да постигнат по-добри позиции в частния сектор и да развият 
своите предприемачески способности, като по този начин насърчат растежа и 
създаването на работни места в ЕС; следователно настоява, че жените следва да 
бъдат насърчавани активно да участват в партньорства между университетите и 
частния сектор, например чрез новосъздадени предприятия или странични 
предприятия на базата на научна работа;

5. призовава университетите и колежите в сферата на висшето образование да 
увеличат представителството на жените в съветите за вземане на решения, свързани 
с научноизследователска дейност, с оглед да се насърчат повече жени да работят 
във висшето образование;

6. подчертава, че разликата в заплащането между мъжете и жените е все още силно 
обезпокоителна и че в областта на висшето образование жените изследователи и 
професори получават по-ниско заплащане, отколкото мъжете на същото ниво.


