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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että yli 60 prosenttia korkeakoulututkinnon suorittaneista on naisia, mutta suurin 
osa korkeakoulujen ylemmistä viroista (esimerkiksi tohtorintutkintoa edellyttävät virat ja 
professuurit) ovat edelleen miesten hallussa;

B. toteaa, että naisten osuus tutkimusta käsittelevissä päätöksentekoelimissä on 
huolestuttavan pieni ja naisten osuus on pienin Virossa, Puolassa, Kyproksessa, 
Slovakiassa ja Tšekin tasavallassa;

1. kehottaa yliopistoja, EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita kannustamaan nuoria naisia 
opiskelemaan aineita, joissa naiset ovat yhä aliedustettuja ja jotka liittyvät etenkin 
luonnontieteisiin, tekniikkaan ja matematiikkaan, ja kertomaan heille mahdollisuuksista 
ryhtyä tutkijoiksi sekä tutkimuksen ja myös soveltavan tutkimuksen alalla olevista 
mahdollisuuksista, sillä siten vapautetaan hyödyntämättömiä kykyjä;

2. kehottaa yliopistoja ja korkeakouluja tunnustamaan, että naisopiskelijoilla voi olla 
erityisiä opiskelun ulkopuolisia velvollisuuksia kuten pienten lasten tai vanhojen 
sukulaisten hoitaminen;

3. pitää tarpeellisena tarkistaa ylempiin tutkimussuuntautuneisiin virkoihin (kuten 
professuureihin) ylentämisen kriteereitä, jotta niihin voidaan sisällyttää vahva 
sukupuolinäkökulma ja puuttua naisten vähäiseen osuuteen kyseisissä viroissa, ja pitää 
myös tarpeellisena tunnustaa, että naiset keskeyttävät miespuolisia kollegoitaan 
todennäköisemmin uransa perustaakseen perheen;

4. muistuttaa, että korkeakoulutuksen pitäisi antaa naisille välineet, joiden avulla he voivat 
päästä aiempaa parempiin työpaikkoihin yksityissektorilla ja kehittää yrittäjätaitojaan, ja 
siten edistää kasvua ja työpaikkojen syntymistä EU:ssa; vaatii sen vuoksi, että naisia pitää 
kannustaa osallistumaan aktiivisesti yliopistojen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen 
esimerkiksi yrityksen perustamisen ja spin-off-yritysten avulla;

5. kehottaa yliopistoja ja korkeakouluja lisäämään naisten osuutta tutkimusta käsittelevissä 
päätöksentekoelimissä, jotta voitaisiin kannustaa naisia työskentelemään 
korkeakoulutuksen parissa;

6. toistaa, että sukupuolten välinen palkkaero on edelleen suuri ongelma ja että 
korkeakoulutuksen alalla naistutkijoille ja -opettajille maksetaan vähemmän kuin heidän 
samalla tasolla työskenteleville miespuolisille kollegoilleen.


