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SUGGESTIES

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

1. stelt vast dat van de bijna 18 miljoen wetenschappers en ingenieurs in de EU 59 % 
mannen en 41 % vrouwen zijn;

2. benadrukt het feit dat er in de houding van vrouwelijke studenten ten opzichte van 
STEM-beroepen in de EU aanzienlijke verschillen bestaan, waarbij bijvoorbeeld in 
Finland slechts 4 vrouwelijke studenten op 100 een loopbaan in een STEM-beroep 
nastreven, terwijl dit cijfer in Letland vier keer hoger ligt, en stelt daarom voor deze 
verschillen beter uit te vorsen;

3. benadrukt het feit dat bijvoorbeeld in DAX-bedrijven 41 % van de leden van de raad 
van bestuur een wetenschappelijk studie heeft voltooid en dat een overeenkomstige 
ondervertegenwoordiging van vrouwen zich dus tot in leidinggevende functies voortzet;

4. wijst erop dat in de toekomst vele banen zullen wegvallen door KI, die in gelijke mate 
gevolgen zal hebben voor mannen en vrouwen, een gegeven waarmee nu, in het huidige 
onderwijsbeleid, al dringend rekening moet worden gehouden;

5. is ervan overtuigd dat, gezien het tekort aan geschoolde werknemers, vrouwen moeten 
worden aangemoedigd om voor STEM-vakken te kiezen, gezien het grote 
onaangeboorde potentieel van de sector;

6. roept de Commissie en de lidstaten ertoe op om jongeren die een STEM-opleiding 
voltooid hebben, aan te raden start-ups op te richten, met name in de digitale sector, en 
deze jongeren te ondersteunen, waarbij vrouwelijke starters momenteel reeds even 
succesvol zijn als mannen;

7. roept de lidstaten ertoe op initiatieven te ondersteunen om vrouwen in STEM-beroepen 
met elkaar te verbinden in een netwerk en nauwere samenwerking tussen het 
bedrijfsleven en de academische wereld te bevorderen.


