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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. henviser til, at over 60 % af alle universitetsstuderende er kvinder, men at hovedparten af 
ledende stillinger på universiteterne (f.eks. ph.d.-stillinger og professorater) fortsat er 
besat af mænd;

B. henviser til, at der er en bekymrende lav andel af kvinder i beslutningstagende organer 
med hensyn til forskning, hvor det laveste antal kvinder er i Estland, Polen, Cypern, 
Slovakiet og Tjekkiet; 

1. opfordrer universiteterne, EU-institutionerne og medlemsstaterne til at opmuntre unge 
kvinder til at vælge fag, hvor kvinder fortsat er underrepræsenteret, navnlig inden for 
forskning, teknologi, ingeniørvæsen og matematik, og informere dem om deres 
muligheder for at forske og mulighederne på forskningsområdet generelt, herunder 
anvendt forskning, da et sådant tiltag vil frigøre uudnyttet talent; 

2. opfordrer universiteterne og de højere uddannelsesinstitutioner til at anerkende, at 
kvindelige studerende kan have specifikke ansvarsopgaver uden for studiet, f.eks. pasning 
af små børn eller ældre pårørende;

3. vurderer, at det er nødvendigt at gennemgå kriterierne for fremme af ledende 
forskningsorienterede stillinger (f.eks. professorater) for at inddrage et stærkt 
kønsrolleperspektiv og afhjælpe manglen på kvinder i disse stillinger, og at anerkende, at 
kvinder er langt mere tilbøjelige til at tage orlov for at stifte familie end mænd;

4. minder om, at kvinder gennem højere uddannelse forsynes med værktøjer til at opnå bedre 
stillinger i den private sektor og udvikle deres iværksætterkvalifikationer og dermed 
fremme væksten og jobskabelsen i EU; understreger derfor, at kvinder skal opfordres til at 
deltage aktivt i partnerskaber mellem universiteterne og den private sektor, f.eks. gennem 
start af nye virksomheder eller spin off-virksomheder. 

5. opfordrer universiteter og højere uddannelsesinstitutioner til at øge repræsentationen af 
kvinder i beslutningstagende organer med hensyn til forskning for at opmuntre flere 
kvinder til at arbejde inden for højere uddannelse;

6. gentager, at de kønsbestemte lønforskelle fortsat er et uhyre vigtigt spørgsmål, og at 
kvindelige forskere og professorer inden for højere uddannelse modtager mindre i løn end 
deres mandlige modparter på samme niveau. 


