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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ άνω του 60% των αποφοίτων των πανεπιστημίων είναι 
γυναίκες το μεγαλύτερο ποσοστό των ανώτερων θέσεων στα πανεπιστήμια (π.χ. θέσεις 
ερευνητών σε μεταδιδακτορικό επίπεδο και καθηγητών) εξακολουθεί να καλύπτεται από 
άνδρες,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών σε συμβούλια λήψης αποφάσεων που 
σχετίζονται με την έρευνα είναι ανησυχητικά χαμηλό, με τα χαμηλότερα ποσοστά να 
σημειώνονται στην Εσθονία, την Πολωνία, την Κύπρο, την Σλοβακία και την Τσεχική 
Δημοκρατία,

1. καλεί τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τις νεαρές γυναίκες να πραγματοποιήσουν σπουδές σε τομείς όπου η 
εκπροσώπηση των γυναικών εξακολουθεί να είναι ελλιπής, ιδίως στις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανολογία και τα μαθηματικά, καθώς και να τις ενημερώνουν 
σχετικά με τις δυνατότητές τους να καταλάβουν ερευνητικές θέσεις και τις διαθέσιμες 
ευκαιρίες στον ερευνητικό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοσμένης έρευνας, 
καθώς με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να απελευθερωθούν αναξιοποίητα ταλέντα·

2. καλεί τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναγνωρίζουν ότι οι 
γυναίκες σπουδάστριες ενδέχεται να έχουν επιπλέον ευθύνες πέρα από τις σπουδές, 
παραδείγματος χάρη τη φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων συγγενών·

3. κρίνει απαραίτητη την επανεξέταση των κριτηρίων για την προώθηση σε ανώτερες 
ερευνητικές θέσεις (π.χ. θέσεις καθηγητών) προκειμένου να ενισχύεται η διάσταση του 
φύλου και να αντιμετωπίζεται η έλλειψη γυναικών σε τέτοιες θέσεις, καθώς και να 
αναγνωρίζεται ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες, σε σχέση με τους άνδρες 
συναδέλφους τους, να διακόψουν προσωρινά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία για 
να δημιουργήσουν οικογένεια ·

4. υπενθυμίζει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση οφείλει να προσφέρει στις γυναίκες τα εφόδια 
ώστε να δύνανται να καταλάβουν καλύτερες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα και να 
αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, προωθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ· εμμένει συνεπώς στην άποψη ότι οι γυναίκες 
πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά σε συμπράξεις των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων με τον ιδιωτικό τομέα π.χ. στις νεοσύστατες ή στις καινοτόμους εταιρείες·

5. καλεί τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να ενισχύσουν την 
αντιπροσώπευση των γυναικών σε συμβούλια λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την 
έρευνα, με σκοπό την ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να σταδιοδρομήσουν στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση·

6. επαναλαμβάνει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να 
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αποτελεί μείζον θέμα και ότι στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι γυναίκες που 
κατέχουν θέση ερευνητή ή καθηγητή αμείβονται λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες 
συναδέλφους τους στην ίδια βαθμίδα·


