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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel az egyetemi diplomát szerző diákok több mint 60%-a nő, ám a magasabb egyetemi 
(így a posztdoktori pozíciók és egyetemi tanári) állások többségét még mindig férfiak 
töltik be,

B.  mivel a kutatáshoz kapcsolódó döntéshozói szervekben nyugtalanítóan alacsony a nők 
aránya – a nők Észtországban, Lengyelországban, Cipruson, Szlovákiában és a Cseh 
Köztársaságban vannak jelen a legkisebb számban az ilyen testületekben;

1. felszólítja az egyetemeket, az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a 
fiatal nőket olyan tárgyak tanulására, amelyek terén a nők még mindig alacsony számban 
képviseltetik magukat, különös tekintettel a természettudományokra, a technológiára, a 
mérnöki tudományokra és a matematikára, és ismertessék meg őket azzal, hogy miként 
válhatnak kutatóvá, illetve milyen lehetőségeik nyílnak a kutatás terén, ideértve az 
alkalmazott kutatást is, mivel ez felszabadíthatja a kiaknázatlan tehetségeket;

2. felszólítja az egyetemeket és a felsőoktatási intézményeket, hogy ismerjék el annak a 
tényét, hogy a női tanulóknak a tanuláson kívül lehetnek egyéni felelősségeik, például 
fiatal gyermekek nevelése vagy idős rokonok gondozása;

3. szükségesnek tartja a kutatással kapcsolatos magasabb (pl.: egyetemi tanári) pozíciókba 
való kinevezés feltételeinek felülvizsgálatát, hogy erőteljesen megjelenítsék a nemi 
dimenziót és megoldást találjanak a nők e pozíciókban jellemző hiányára, továbbá annak 
elismerése érdekében, hogy a nők – férfi kollégáikkal összehasonlítva – sokkal nagyobb 
valószínűséggel fogják megszakítani a karrierjüket azért, hogy családot alapítsanak;

4. emlékeztet arra, hogy a felsőoktatásnak eszközöket kell biztosítania a nők számára ahhoz, 
hogy jobb pozíciókat tölthessenek be a magánszférában és fejleszthessék vállalkozói 
készségeiket, ezáltal előmozdítva a növekedést és a munkahelyteremtést az EU-ban; ezért 
kitart amellett, hogy a nőket ösztönözni kell arra, hogy tevékenyen részt vegyenek az 
egyetemek és a magánszféra közötti partnerségekben, például induló vállalkozásokon 
vagy spin-off vállalkozásokon keresztül;

5. felszólítja az egyetemeket és a felsőoktatási intézményeket arra, hogy növeljék a nők 
kutatáshoz kapcsolódó döntéshozói szervekben való képviseletét, ezáltal ösztönözve, hogy 
több nő dolgozzon a felsőoktatásban;

6. megismétli, hogy a nemek között fennálló fizetésbeli különbségek még mindig komoly 
aggodalomra adnak okot, és hogy a felsőoktatás terén a női kutatók és egyetemi tanárok 
javadalmazása alacsonyabb, mint a velük azonos szinten tevékenykedő férfi kollégáiké;


