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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi daugiau kaip 60 proc. universitetus baigusių asmenų yra moterys, bet daugumą 
aukštų pareigų universitetuose (pvz., mokslų daktarų ar profesorių vietų) tebeužima vyrai;

B. kadangi moterų santykis sprendimus priimančiose tarybose, susijusiose su moksliniais 
tyrimais, mažas ir tai kelia nerimą, o mažiausias santykis Estijoje, Lenkijoje, Kipre, 
Slovakijoje ir Čekijoje;

1. ragina universitetus, ES institucijas ir valstybes nares skatinti jaunas moteris studijuoti 
dalykus, kuriuos renkasi vis dar nepakankamai daug moterų, ypač mokslo, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos sričių dalykus, ir informuoti jas apie galimybes tapti mokslo 
darbuotojomis ir galimybes mokslinių tyrimų srityje, įskaitant taikomuosius mokslinius 
tyrimus, nes taip turėtų būti išnaudoti turimi talentai;

2. ragina universitetus ir aukštojo mokslo kolegijas pripažinti, kad besimokančios moterys 
gali turėti specialių ne mokymosi srities pareigų, pavyzdžiui, rūpintis mažais vaikais ar 
pagyvenusiais giminaičiais;

3. mano, kad būtina persvarstyti paaukštinimo į aukštesnio lygio mokslinių tyrimų krypties 
pareigas (pvz., profesūros) kriterijus, kad būtų įtraukta griežta lyčių perspektyva ir 
sprendžiamas nepakankamo šiuos postus užimančių moterų skaičiaus klausimas, ir 
pripažinti, kad gerokai yra didesnė tikimybė, kad moterys, o ne jų kolegos vyrai, laikinai 
nutrauks karjerą norėdamos kurti šeimą;

4. primena, kad aukštojo mokslo sistemoje moterims turėtų būti užtikrinamos priemonės, 
kurios suteiktų joms galimybę užimti geresnius postus privačiajame sektoriuje ir plėtoti 
savo verslumo įgūdžius – taip būtų skatinamas augimas ir darbo vietų kūrimas ES; todėl 
primygtinai reikalauja, kad moterys būtų raginamos aktyviai dalyvauti universitetų ir 
privačiojo sektoriaus partnerystės programose, pvz., įsitraukti į naujų ir šalutinių įmonių 
veiklą;

5. ragina universitetus ir aukštojo mokslo kolegijas priimti daugiau moterų į sprendimus 
priimančias tarybas, susijusias su moksliniais tyrimais, siekiant skatinti, kad aukštojo 
mokslo sistemoje dirbtų daugiau moterų;

6. pakartoja, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas vis dar kelia didžiulį 
susirūpinimą ir kad aukštojo mokslo srityje mokslininkės ir dėstytojos gauna mažesnį 
atlygį nei to paties lygio jų kolegos vyrai.


