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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru cultură și 
educație, competentă în fond, includerea următoarelor recomandări în propunerea de rezoluție
ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât peste 60 % dintre absolvenții de studii universitare sunt femei, dar majoritatea 
posturilor superioare din universități (de exemplu, posturi postdoctorale sau de profesor 
universitar) sunt ocupate încă de bărbați;

B. întrucât proporția femeilor în cadrul consiliilor decizionale în materie de cercetare este 
îngrijorător de mică, cele mai reduse proporții înregistrându-se în Estonia, Polonia, Cipru, 
Slovacia și Republica Cehă;

1. recomandă universităților, instituțiilor UE și statelor membre să încurajeze tinerele să 
studieze domenii în care femeile sunt încă slab reprezentate, în special știință, tehnologie, 
inginerie și matematică, și să le informeze despre posibilitățile pe care le au de a deveni 
cercetători și despre oportunitățile disponibile în domeniul cercetării, inclusiv cercetarea 
aplicată, deoarece astfel ar trebui să elibereze talentele nevalorificate;

2. recomandă universităților și colegiilor din învățământul superior să recunoască faptul că 
studentele pot avea responsabilități specifice în plus față de învățat, de exemplu, îngrijirea 
copiilor sau a rudelor în vârstă;

3. consideră că este necesar să se revizuiască criteriile de promovare în posturile de 
cercetător principal (de exemplu, de profesor universitar) pentru includerea unei 
perspective puternice de gen și pentru soluționarea absenței femeilor în aceste posturi, 
precum și să se recunoască faptul că este mult mai probabil ca femeile să își întrerupă 
cariera pentru întemeierea unei familii decât omologii lor bărbați;

4. reamintește că învățământul superior ar trebui să pună la dispoziția femeilor instrumente 
care să le permită să obțină poziții mai bune în sectorul privat și să își dezvolte 
competențele antreprenoriale, promovând astfel creșterea economică și locurile de muncă 
în UE; prin urmare, accentuează faptul că femeile ar trebui încurajate să participate în mod 
activ la parteneriate din cadrul universităților/sectorului privat, de exemplu, prin 
intermediul întreprinderilor de tip start-up sau spin-off;

5. recomandă universităților și colegiilor din învățământul superior să crească proporția de 
reprezentare a femeilor în cadrul consiliilor decizionale în materie de cercetare, pentru a 
încuraja un număr mai mare de femei să lucreze în învățământul superior;

6. reafirmă că diferența de remunerare dintre femei și bărbați încă reprezintă o imensă 
preocupare și că în domeniul învățământului superior cercetătorii și profesorii femei sunt 
plătiți cu mult mai puțin decât omologii lor bărbați care ocupa poziții similare;


