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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že mezi téměř 18 miliony  vědci a inženýry v EU je 59 % mužů a 41 % žen;

2. zdůrazňuje, že v postojích žaček a studentek vůči oborům STEM (přírodní vědy, 
technologie, inženýrství a matematika) jsou v EU patrné velké rozdíly, kdy například ve 
Finsku jen čtyři ze sta plánují profesní dráhu v některém z těchto oborů, zatímco 
v Lotyšsku je jich čtyřikrát více, a navrhuje proto, byly důkladněji posouzeny důvody, 
které tyto rozdíly způsobují;

3. poukazuje například na to, že 41 % členů představenstev firem v indexu DAX 
absolvovalo některý z přírodovědných oborů, takže se nízké zastoupení žen v těchto 
oborech promítá i do vedení firem;

4. poukazuje na to, že umělá inteligence způsobí v budoucnosti zánik mnoha pracovních 
míst, což postihne stejně ženy jako muže, a že by tato skutečnost měla být již nyní 
zohledněna v současné vzdělávací politice;

5. je přesvědčen o tom, že vzhledem k nedostatku odborných pracovníků by měly být ženy 
podporovány v tom, aby se rozhodly pro některý z oborů STEM, protože tento sektor 
má velký nevyužitý potenciál;

6. vybízí Komisi a členské státy k tomu, aby mladým lidem, kteří vystudovali některý 
z oborů STEM, vysvětlovaly výhody zakládání startupů – zejména v digitální oblasti – 
a poskytovaly jim potřebnou podporu, přičemž ženy, které takové podniky založily, 
jsou dnes stejně úspěšné jako muži;

7. doporučuje členským státům, aby podporovaly iniciativy, které mají vytvářet vzájemné 
kontakty mezi ženami v oborech STEM a napomáhat užší spolupráci mezi průmyslem 
a vysokými školami.


