
PA\889409SL.doc PE480.580v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2011/2294(INI)

18. 1. 2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o posodobitvi evropskih visokošolskih sistemov
(2011/2294(INI))

Pripravljavka mnenja: Andrea Češková



PE480.580v01-00 2/3 PA\889409SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\889409SL.doc 3/3 PE480.580v01-00

SL

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker na univerzah diplomira več kot 60 % študentk, večino visokih akademskih mest (na 
primer podoktorskih in profesorskih) pa še vedno zasedajo moški;

B. ker je delež žensk v odborih, ki odločajo o raziskavah, izredno nizek, najnižji pa je v 
Estoniji, na Poljskem, Cipru, Slovaškem in Češkem;

1. poziva univerze, institucije EU in države članice, naj mlade ženske spodbujajo k študiju 
področij, na katerih so ženske še vedno premalo zastopane, zlasti naravoslovje, 
tehnologija, strojništvo in matematika, ter naj jih obvestijo o možnostih, ki jih imajo, da 
postanejo raziskovalke, in priložnostih, ki so jim na voljo na področju raziskav, vključno z 
uporabnimi raziskavami, da bi sprostili neizkoriščeni potencial;

2. poziva univerze in visoke šole, naj se zavedajo, da imajo študentke lahko posebne 
odgovornosti poleg učenja, na primer skrb za majhne otroke ali starejše sorodnike;

3. meni, da je treba pregledati merila za napredovanje na višje položaje na področju raziskav 
(npr. profesorske), da bi tako vključili vidik spola in se lotili pomanjkanja žensk na teh 
položajih, ter priznati, da ženske veliko pogosteje kakor moški začasno prekinejo poklicno 
pot, da bi si ustvarile družino;

4. ponavlja, da mora visokošolsko izobraževanje ženskam ponuditi možnosti, da dosežejo 
boljše položaje v zasebnem sektorju in razvijejo svoje podjetniške sposobnosti, ter s tem 
spodbujati rast in delovna mesta v EU; zato vztraja, da je treba ženske spodbujati k 
dejavni udeležbi v partnerstvih med univerzami in zasebnim sektorjem, na primer z 
odpiranjem novih ali odcepljenih (spin-off) podjetij;

5. poziva univerze in visoke šole, naj povečajo zastopanost žensk v odborih, ki odločajo o 
raziskavah, da bi spodbudili več žensk k delu v visokošolskem izobraževanju;

6. ponavlja, da razlika v plači med moškimi in ženskami še vedno vzbuja skrb in da so na 
področju visokošolskega izobraževanja raziskovalke in profesorice plačane manj kakor 
moški na enakih delovnih mestih.


