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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že 60 % absolventů vysokých škol jsou ženy, ale na většině vyšších
akademických pozicích (např. doktorských a profesorských) působí stále muži;

B. vzhledem k tomu, že zastoupení žen v rozhodovacích výborech zaměřených na výzkum je 
znepokojivě nízké, přičemž v nejmenší míře jsou ženy v této oblasti zastoupeny 
v Estonsku, Polsku, na Kypru, Slovensku a v České republice;

1. vyzývá univerzity, orgány EU a členské státy, aby povzbuzovaly mladé ženy ke studiu 
oborů, v nichž jsou ženy stále málo zastoupeny, zejména se jedná o vědu, technologii, 
inženýrství a matematiku, a aby je informovaly o možnostech stát se výzkumnými 
pracovnicemi a o dostupných příležitostech v oblasti výzkumu, včetně aplikovaného 
výzkumu, jelikož by to mohlo vést k uvolnění dosud nevyužitého talentu;

2. vyzývá univerzity a vysoké školy neuniverzitního typu, aby uznaly, že studující ženy 
mohou mít kromě vlastního vzdělávání také zvláštní povinnosti, např. je to péče o malé 
děti nebo starší příbuzné;

3. považuje za nezbytné přezkoumat kritéria pro profesní postup na vyšší místa orientovaná 
na výzkum (např. profesura) s cílem řádně v této oblasti zohlednit hledisko rovnosti žen a 
mužů a řešit problém nedostatku žen na těchto místech a uznat, že u žen mnohem častěji 
dochází k přerušení kariéry, aby mohly mít rodinu, než je tomu u mužů;

4. připomíná, že vysokoškolské vzdělávání by ženám mělo sloužit jako nástroj, který jim 
umožní dosáhnout v soukromém sektoru lepších pozic a rozvíjet jejich podnikatelské 
dovednosti, čímž budou podporovány růst a tvorba pracovních míst v EU; trvá tedy na 
tom, že ženy by měly být povzbuzovány, aby se aktivně podílely na partnerstvích mezi 
univerzitami a soukromým sektorem, např. prostřednictvím zakládání podniků a 
osamostatňování podniků;

5. vyzývá univerzity a vysoké školy neuniverzitního typu, aby zvýšily zastoupení žen 
v rozhodovacích výborech zaměřených na výzkum s cílem povzbudit více žen, aby 
pracovaly v oblasti vysokoškolského vzdělávání;

6. znovu opakuje, že rozdíl v odměňování žen a mužů je stále velmi znepokojivý a že 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání jsou odměny výzkumných pracovnic a profesorek 
nižší než v případě jejich mužských protějšků na stejné úrovni;


