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ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et üle 60% ülikoolilõpetajatest on naised, kuid enamik juhtivaid kohti 
ülikoolides (nt doktorite ja professorite ametikohad) on endiselt meeste käes;

B. arvestades, et naiste osakaal teadusuuringutega seotud otsuseid tegevates juhatustes on 
murettekitavalt madal ning kõige väiksem on see Eestis, Poolas, Küprosel, Slovakkias ja 
Tšehhi Vabariigis;

1. kutsub ülikoole, ELi institutsioone ja liikmesriike üles julgustama noori naisi õppima 
erialasid, millel naised on endiselt alaesindatud, eriti teadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja 
matemaatika, ning teavitama neid teadlaseks saamise ja teadusuuringute valdkonnas 
avanevatest võimalustest, sealhulgas rakendusuuringud, sest nii leiaks veel seni 
avastamata talente;

2. kutsub ülikoole ja rakenduskõrgkoole tunnistama, et naissoost õppijatel võib olla lisaks 
õppimisele erikohustusi, näiteks laste ja eakate sugulaste eest hoolitsemine;

3. peab vajalikuks vaadata läbi teadustöö suunitlusega juhtivatele kohtadele (nt professorite 
ametikohad) edutamise kriteeriumid, et kaasata tugev soolise võrdõiguslikkuse perspektiiv 
ja leida lahendus naiste vähesusele sellistel ametikohtadel, ja tunnistada, et naised peavad 
võrreldes oma meeskolleegidega suurema tõenäosusega pere loomise tõttu karjääris pause 
tegema;

4. tuletab meelde, et kõrgharidus peaks andma naistele vahendid, mis võimaldavad neil 
erasektoris paremaid ametikohti saada, ning arendama nende ettevõtlusoskusi, edendades 
seega majanduskasvu ja tööhõivet ELis; nõuab seepärast, et naisi tuleks julgustada 
aktiivselt osalema ülikooli ja erasektori partnerlustes, näiteks looma uusi ettevõtteid ja 
hargettevõtteid;

5. kutsub ülikoole ja rakenduskõrgkoole üles suurendama naiste osakaalu teadusuuringutega 
seotud otsuseid tegevates juhatustes, et ergutada arvukamalt naisi kõrghariduse 
valdkonnas töötama;

6. tõdeb taas, et naiste ja meeste palgavahe on endiselt äärmiselt murettekitav ja et 
kõrghariduse valdkonnas makstakse naissoost teadlastele ja professoritele vähem palka 
kui nende samal ametiastmel olevatele meeskolleegidele.


