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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže napriek tomu, že viac než 60 % absolventov univerzít tvoria ženy, väčšinu vyšších 
pracovných miest na univerzitách (napríklad miesta pre absolventov doktorandského 
štúdia a miesta profesorov) naďalej zastávajú muži;

B. keďže zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch v oblasti výskumu je znepokojivo nízke, 
pričom najnižšie zastúpenie sa zistilo v Estónsku, v Poľsku, na Cypre, na Slovensku 
a v Českej republike;

1. vyzýva univerzity, inštitúcie EÚ a členské štáty, aby nabádali mladé ženy, aby študovali 
odbory, v ktorých sú ženy stále nedostatočne zastúpené, najmä s vedeckým, 
technologickým, inžinierskym a matematickým zameraním, a aby ich informovali 
o možnostiach stať sa výskumnými pracovníčkami a o dostupných príležitostiach v oblasti 
výskumu vrátane aplikovaného výskumu, keďže by sa tým mal získať dosiaľ nevyužitý 
talent;

2. vyzýva univerzity a vysoké školy, aby uznali, že študujúce ženy môžu mať osobitné 
povinnosti mimo svojho vzdelávania, napríklad starostlivosť o malé deti alebo starších 
príbuzných;

3. domnieva sa, že je nevyhnutné preskúmať kritériá povyšovania na vyššie posty 
zamerané na výskum (napr. miesta profesorov) s cieľom zahrnúť silné rodové hľadisko 
a vyriešiť problém nedostatku žien na týchto postoch, a uznať, že u žien dochádza 
omnoho častejšie k prerušeniu kariéry v záujme založenia rodiny než u mužov;

4. pripomína, že vysokoškolské vzdelávanie by malo poskytovať ženám nástroje 
umožňujúce im dosiahnuť lepšie miesta v súkromnom sektore a rozvíjať ich 
podnikateľské schopnosti, a tým podporiť rast a zamestnanosť v EÚ; trvá preto na tom, že 
ženy je potrebné podporiť, aby sa aktívne zúčastňovali na partnerstvách univerzít 
a súkromného sektora, napr. prostredníctvom zakladania alebo osamostatňovania 
podnikov;

5. vyzýva univerzity a vysoké školy, aby zvýšili zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch 
v oblasti výskumu s cieľom povzbudiť viac žien, aby pracovali vo vysokoškolskom 
vzdelávaní;

6. pripomína, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je naďalej veľkým problémom a že 
v oblasti vysokoškolského vzdelávania sú výskumné pracovníčky a profesorky horšie 
platené než ich mužskí kolegovia na tej istej úrovni;


