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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat meer dan 60% van de aan een universiteit afgestudeerden vrouwen zijn, 
doch dat het merendeel van de hoge posten (bijv. van postdoc, hoogleraar) nog steeds 
door mannen wordt bezet;

B. overwegende dat het percentage vrouwen in besluitvormingsgremia op het gebied van 
onderzoek schrikbarend laag is, waarbij in Estland, Polen, Cyprus, Slowakije en Tsjechië 
de laagste aantallen zijn;

1. roept de universiteiten, de EU-instellingen en de lidstaten op om jonge vrouwen aan te 
moedigen studies te volgen waar vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn, met 
name natuurwetenschappen, technologie, civiele techniek en wiskunde, en hen te 
informeren over de mogelijkheden voor werk als onderzoeker en de kansen op 
onderzoeksgebied, waaronder toegepast onderzoek, aangezien dit tot dusver onaangeroerd 
talent zou moeten opleveren;

2. roept de universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs op te erkennen dat 
vrouwelijke studenten mogelijk specifieke verantwoordelijkheden hebben naast de studie, 
bijvoorbeeld de zorg voor jonge kinderen of oudere familieleden;

3. beschouwt een herziening van de criteria voor de promotie naar hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities (hoogleraarschap bijvoorbeeld) noodzakelijk, zodat daar 
een krachtig genderperspectief aan kan worden toegevoegd en het gebrek aan vrouwen op 
deze posities kan worden aangepakt; daarnaast moet erkend worden dat vrouwen veel 
eerder dan mannen hun carrière zullen onderbreken om een gezin te kunnen stichten;

4. brengt in herinnering dat hoger onderwijs vrouwen de instrumenten moet aanreiken om 
betere posities in de private sector te bereiken en ondernemersvaardigheden te 
ontwikkelen, waardoor groei en werkgelegenheid in de EU worden bevorderd; dringt er 
daarom op aan dat vrouwen moeten worden aangemoedigd om actief te participeren in 
partnerschappen tussen universiteiten en de private sector, bijvoorbeeld door het starten 
van nieuwe bedrijven (start-ups) of het commercieel exploiteren van de resultaten van 
onderzoek (spin-offs);

5. roept de universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs op om de 
vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsgremia in verband met onderzoek te 
vergroten, zodat meer vrouwen worden aangemoedigd in het hoger onderwijs te gaan 
werken;

6. herhaalt dat de genderkloof nog steeds een grote zorg is en dat in het hoger onderwijs 
vrouwelijke onderzoekers en hoogleraren minder betaald krijgen dan mannen op hetzelfde 
niveau.
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