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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā vairāk nekā 60 % no augstskolu absolventiem ir sievietes, bet lielāko daļu vadošo 
amatu augstskolās (piemēram, zinātņu doktoru amatus un profesūras) joprojām ieņem 
vīrieši;

B. tā kā sieviešu īpatsvars lēmumu pieņemšanas valdēs saistībā ar pētniecību ir satraucoši 
zems, un zemākie rādītāji konstatēti Igaunijā, Polijā, Kiprā, Slovākijā un Čehijas 
Republikā,

1. aicina augstskolas, ES iestādes un dalībvalstis mudināt jaunas sievietes studēt tās jomas, 
kurās sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas, īpaši zinātni, tehnoloģijas, 
inženierzinātnes un matemātiku un informēt viņas par viņu iespējām kļūt par pētniecēm 
un pētniecības jomā pieejamajām iespējām, tostarp lietišķajiem pētījumiem, jo tā varētu 
atklāt neizmantotu talantu;

2. aicina augstskolas un augstākās izglītības koledžas atzīt, ka studējošām sievietēm var būt 
īpaši pienākumi ārpus mācībām, piemēram, rūpēšanās par maziem bērniem un vecāka 
gadagājuma radiniekiem;

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārskatīt kritērijus attiecībā uz paaugstināšanu vadošos ar 
pētniecību saistītos amatos (piemēram, profesūra), lai iekļautu spēcīgu dzimumu 
līdztiesības perspektīvu un risinātu sieviešu trūkumu šajos amatos, un atzīt, ka karjeras 
pārtraukumus ģimenes nodibināšanai, daudz ticamāk, ņems sievietes nekā viņu vīriešu 
dzimuma kolēģi;

4. atgādina, ka augstākajai izglītībai būtu jāpiedāvā sievietēm instrumenti, lai viņas varētu 
iegūt labākus amatus privātajā sektorā un attīstīt savas uzņēmējdarbības prasmes, tādējādi 
veicinot izaugsmi un darba vietas ES; tādēļ uzstāj, ka sievietes būtu jāmudina aktīvi 
piedalīties augstskolu un privātā sektora partnerībās, piemēram, izveidojot jaunus 
uzņēmumus vai uzņēmumus, kuru izveides pamatā bijuši pētījumi universitātē;

5. aicina augstskolas un augstākās izglītības koledžas palielināt sieviešu pārstāvību lēmumu 
pieņemšanas valdēs saistībā ar pētniecību, lai mudinātu vairāk sieviešu darboties 
augstākajā izglītībā;

6. atkārtoti uzsver, ka atalgojuma atšķirība joprojām izraisa lielas bažas un ka augstākās 
izglītības jomā sievietes pētnieces un profesores saņem mazāku atalgojumu nekā viņu 
vīriešu dzimuma kolēģi tajā pašā līmenī.


