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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste ja teaduse kohta
(2007/2206(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 20. mai 1999. aasta resolutsiooni naiste ja teaduse kohta1;

– võttes arvesse nõukogu 26. juuni 2001. aasta resolutsiooni, mis käsitleb teaduse ja 
ühiskonna suhteid ning naisi teaduses2;

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2003. aasta resolutsiooni, mis käsitleb naiste ja 
meeste võrdset juurdepääsu ja osalemist teadmisteühiskonnas kasvu ja innovatsiooni 
edendamiseks3;

– võttes arvesse nõukogu 18. aprilli 2005. aasta järeldusi inimressursside arendamise kohta 
teaduse ja tehnoloogia valdkonnas Euroopa teadusruumis (8194/05); 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsust nr 
1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiivi 
2002/73/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega 
ning töötingimustega5;

– võttes arvesse komisjoni dokumenti „Teadus ja ühiskond – tegevuskava” 
(KOM(2001)0714;

– võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2005. aasta töödokumenti „Naised ja teadus: 
tippsaavutused ja uuendus – sooline võrdõiguslikkus teaduses” (SEK(2005)0370); 

– võttes arvesse komisjoni 4. aprilli 2007. aasta rohelist raamatut „Euroopa teadusruum: 
uued perspektiivid” (KOM(2007)0161) ja komisjoni eespool nimetatud rohelisele 
raamatule lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SEK(2007)0412);

– võttes arvesse oma 3. veebruari 2000. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta „Naised 
ja teadus – naiste mobiliseerimine Euroopa teadusuuringute rikastamiseks”6;

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2004. aasta resolutsiooni töö-, pere- ja eraelu ühitamise 

                                               
1 EÜT C 201, 16.7.1999, lk 1.
2 EÜT C 199, 14.7.2001, lk 1.
3 ELT C 317, 30.12.2003, lk 6.
4 ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.
5 EÜT L 269, 5.10.2002, lk 15.
6 EÜT C 309, 27.10.2000, lk 57.
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kohta1;

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2007. aasta resolutsiooni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhiste 2006–2010 kohta2,

– võttes arvesse oma 27. septembri 2007. aasta resolutsiooni naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse edendamise kohta Euroopa Liidus 2007. aastal3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

A. arvestades, et teadusuuringud kujutavad endast Euroopa Liidu majandusliku arengu jaoks 
otsustava tähtsusega sektorit ja Euroopal tuleb majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva 
Lissaboni strateegia täitmise raames võtta tööle täiendavalt 700 000 teadlast;

B. arvestades, et naisteadlased on ELis vähemuses, moodustades keskmiselt 35 % teadlastest, 
kes töötavad valitsus- ja kõrgharidussektoris, ja moodustades keskmiselt vaid 18 % 
teadlastest, kes töötavad erasektoris; 

C. arvestades, et soo alusel eristatud andmed teadlaste kohta kvalifikatsiooni, 
teadusvaldkonna ja ea lõikes on isegi ELi riikides vaevalt kättesaadavad;

D. arvestades, et naisteadlastel on võrreldes meesteadlastega töö- ja eraelu raskem ühitada;
E. arvestades, et puudus teaduses juhtivatel ametikohtadel töötavatest naistest on ikka veel 

märkimisväärne;
F. arvestades, et enamikus riikidest ei ole naiste osakaal teadusnõukogudes võrdsust 

saavutanud; 
G. arvestades, et ELi meetmete üks prioriteete võrdõiguslikkuse juhistes on võrdne esindatus 

otsustamises, kaasa arvatud eesmärk, et naised täidaksid avaliku sektori uurimistegevuses 
juhtivaid ametikohti 25 % ulatuses;

H. arvestades, et Euroopa Teadusnõukogu ei ole saavutanud soolist tasakaalu –
teadusnõukogu 22 liikmest on vaid 5 naised;

I. arvestades, et kuigi naised moodustavad rohkem kui 50 % ELi üliõpilastest ja saavad 43 
% ELi doktorikraadidest, täidavad nad vaid 15 % kõrgematest akadeemilistest 
töökohtadest ja neil on seetõttu oluliselt väiksem mõjuvõim seoses otsuseid tegevate 
ametikohtadega;4

J. arvestades, et praegune teadus- ja arendustegevuse seitsmes raamprogramm ei nõua 
projektide ettepanekute jaoks kohustuslikke soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavasid;

K. arvestades, et uuringud näitavad, et olemasolevad hindamis- ja töölevõtusüsteemid ei ole 
enam sooliselt erapooletud,

                                               
1 ELT C 102 E, 28.04.2004, lk 492.
2 ELT C 301 E, 13.12.2007, lk 56.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0423.
4 Euroopa Komisjon, Women & Science: Latest Statistics and Indicators – She Figures 2006, lk 55.
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1. juhib liikmesriikide tähelepanu asjaolule, et Euroopa haridussüsteemides on jätkuvalt jõus 
stereotüübid, eelkõige teadusvaldkondades, näiteks loodusteadused;

2. märgib, et kultuur ja kultuuri arusaamad mõistetest „teadusuuringud”, „heal tasemel 
teadusuuringud”, „tipptase” ja „innovatsioon” võivad olla takistuseks naiste karjäärile 
teaduses; 

3. märgib kestvat tasakaalustamatust naiste osakaalus teaduskarjääri erinevate tasandite 
vahel ja usub, et praegu laialdaselt heakskiidetud teaduskarjääri struktuuri mittetoimivale 
mudelile võib olla vaja alternatiive, et kehtestada tõhusaid meetmeid olukorra 
parandamiseks; näeb soodustavate ja pidurdavate tegurite mudelit kui alternatiivi, kuna 
see võtab arvesse erinevate tegurite, näiteks töökeskkond, eeskujud, konkurents, 
liikuvusega seotud nõuded ja perekondlikud kohustused, omavahelist suhet;

4. märgib, et tavapärane lähenemisviis tipptaseme ja tulemuslikkuse hindamisele 
publikatsioonide arvu järgi kaldub alahindama oskusi, mida peetakse tihti naistele 
omasemaks, näiteks suhtlemisoskused;

5. väljendab kahetsust selle pärast, et pausidel, mida naised oma teaduskarjääris 
perekondlikel põhjustel teevad, on nende karjäärivõimalustele negatiivne mõju, kuna 
enamik meeskolleege pause ei tee ja saavutab nõnda suhteliselt kõrge positsiooni 
nooremas eas ning saab tulevases karjääris eelise; palub seepärast, et iga ei võetaks kui 
teaduse tipptaseme kriteeriumi, ilma et perekondlik olukord oleks arvesse võetud;

6. märgib, et liikuvus on üks olulisemaid teaduskarjääri edendamise ja kindlustamise viise, 
ning märgib, et seda võib olla pereeluga raske ühitada; 

7. märgib, et kuigi praegused töölevõtuprotsessid kalduvad säilitama praegust olukorda 
meesteadlaste tööhõive soodustamise tähenduses, parandaksid avatumad ja 
läbipaistvamad töölevõtuprotsessid võimalusi, et naisteadlaste puhul valitsema kalduvaid 
omadusi võrdselt tunnustataks ja väärtustataks;

8. tervitab Euroopa naisteadlaste platvormi tööd, mille eesmärk on edendada naiste osalemist 
teaduses ja suurendada naisteadlaste arvu otsuseid tegevatel ametikohtadel;

9. kutsub komisjoni üles võtma meetmeid teadusringkonnas ja poliitikakujundajate hulgas 
teadlikkuse tõstmiseks võrdsetest võimalustest teadus- ja uurimistöös;

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama läbipaistvamaid töölevõtuprotsesse ja 
võtma endale kohustuse tagada hindamis- ja valimiskomisjonides sooline tasakaal, 
tagades, et need koosneksid vähemalt 40 % naistest ja vähemalt 40 % meestest;

11. kutsub komisjoni üles tagama, et seitsmendas raamprogrammis pöörataks tähelepanu 
naiste ja teaduse küsimusele, pakkudes sihipärast soolisest aspektist teadlikkuse tõstmise 
koolitust inimestele, kes on otsuseid tegevatel ametikohtadel, nõuandekogudes ja 
hindamisnõukogudes, koostavad projektikutseid ja -ettepanekuid ning juhivad lepinguid 
käsitlevaid läbirääkimisi;

12. rõhutab infrastruktuuri rolli jätkusuutliku töö- ja pereelu tasakaalu hõlbustamisel ning 
teaduskarjääril kindluse edendamise tähtsust;
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13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama olukorda perekonna vaatenurga 
integreerimise abil paindliku tööaja, paremate lastehoiuasutuste, perekonnaga välisriiki 
kolimise lisakulude hüvitamise ja piiriüleselt sotsiaalkindlustussätetele juurdepääsu 
võimaluste kaudu; nõuab paremaid tingimusi seoses lapsehoolduspuhkusega;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles muutma tipptaseme ja hea teadlase määratlust, et 
võtta arvesse meeste ja naiste teaduskarjääride vahelisi erinevusi ja nendest üle saada; 
rõhutab, et naisteadlased annavad oma panuse teadusmaailma erinevate vaadete ja 
teadusuuringute teemade valikuga; 

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma positiivseid meetmeid, et julgustada 
naisteadlasi, ja arendama veelgi toetus- ja juhendamiskavasid ning samuti sihipärast 
edutamispoliitikat; märgib, et lihtsad meetmed, nagu näiteks lause, mis julgustab eelkõige 
naisi kandideerima, on näidanud väga positiivseid tulemusi;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma naiste jaoks ettenähtud teadusfonde, et 
võidelda naiste alarahastamise vastu teadustöös;

17. rõhutab, kui tähtis on julgustada tütarlapsi otsustama teaduskarjääri kasuks, ja soovitab 
komisjonil ning liikmesriikidel teha seda naisteadlaste kui eeskujude edendamise abil ja 
teiste meetmete vastuvõtmise ning rakendamise abil, mis soodustavad kõnealuse eesmärgi 
saavutamist;

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama veelgi võrgustike loomist naisteadlaste 
seas riigisisesel, piirkondlikul ja ELi tasandil, mis on määratletud kui hädavajalik 
emantsipatsiooni vahend nii selleks, et rohkem naisteadlasi ligi tõmmata, kui ka selleks, et 
julgustada olemasolevaid naisteadlasi poliitilisest arutelust osa võtma ja oma ametialast 
edutamist edendama;

19. peab soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavasid Euroopa raamprogrammide kavandamis- ja 
hindamisetapi raames üldise soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegia ja 
Euroopa Liidu / Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse poliitika oluliseks osaks; on 
seepärast seisukohal, et need peaksid jääma Euroopa teadusuuringute rahastamise 
lahutamatuks osaks;

20. kutsub komisjoni üles viima läbi seitsmenda raamprogrammi soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise vahendite vahehindamise;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsiooni nõukogule, komisjonile,
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ja liikmesriikide 
valitsustele ning parlamentidele.



PR\704257ET.doc 7/9 PE400.495v01-00
Freelance-tõlge

ET

SELETUSKIRI

Raportis püütakse määratleda sotsiaalseid, kultuurilisi ja muid takistusi, mis seletavad naiste 
alaesindatust teaduses. Raportis tutvustatakse lühidalt praeguse olukorra tausta, kuid raportis 
keskendutakse peamiselt soovile osutada võimalikele lahendustele ja headele tavadele 
olukorra lahendamiseks. Raporti taustaks on praegune olukord Euroopas, kus naised on 
teaduse valdkonnas tugevalt alaesindatud.

Statistilised andmed räägivad meile, et kõrghariduse omandamisel osalevad rohkem naised 
kui mehed, kuid kui asi puudutab teadlaskarjääri valikut, on mehi ikka rohkem kui naisi. 
Naiste osaluse tohutu suurenemine kõrghariduses ei toonud kaasa vastavat muutust naiste ja 
meeste suhtes konkreetsetes uurimisvaldkondades ja elukutsetes – seega muutust 
horisontaalses soolises vahetegemises – ega likvideerinud soospetsiifilisi palgaerinevusi;

Miks peaks sooline vahetegemine teaduses meile muret valmistama? Selleks on kaks peamist 
põhjust: esiteks on teatavatel teadusvaldkondadel kõrgem staatus kui teistel; naiste 
alaesindatus kõrgema staatusega valdkondades (nagu füüsika) tähendab, et kokkuvõttes on 
naisteadlastel madalam staatus kui meesteadlastel. Teiseks võime me seista silmitsi 
teadustöötajate nappusega nõudlikes valdkondades. Kui anne väga nõudliku teadustöö 
tegemiseks ei ole seotud sooga, oleks kõnealuste valdkondade ühendamine hoopis laialdasem, 
kui naised teaduses täiel määral osaleksid.

Naisteadlased moodustavad ikka veel vähemuse valitsus- ja kõrgharidussektoris, kusjuures 
mõlema sektori ELi keskmine on 35 % naisi. Kõikides riikides on sellest hoolimata 
kõnealustes sektorites suurem naisteadlaste osakaal kui ettevõtlussektoris, mille ELi keskmine 
viimaste andmete põhjal on 18 % naisi, kuid riikide lõikes esinevad suured erinevused. Riigid, 
kus ettevõtluses osaleb kõige vähem naisi, on Saksamaa (11,8 %), Austria (10,4 %) ja 
Madalmaad (8,7 %), kusjuures Lätis, Bulgaarias ja Rumeenias on naiste osakaal üle 40 %. 
Olukord paraneb väga aeglaselt. Naisteadlasi iseloomustavad suuremad kasvumäärad kui 
mehi vaid vähem kui pooltes riikides ja üksikute riikide puhul on naisteadlaste osakaal 
vähenenud.

Teadlaste jaotumine peamiste teadusvaldkondade lõikes näitab meeste ja naiste puhul 
erinevaid mudeleid. Kõrgharidussektoris töötavatest meesteadlastest töötab loodusteaduse ja 
inseneriteaduse valdkonnas 54 %, võrreldes naiste 37 %lise osakaaluga. Kõnealune teadlaste 
jaotumine erinevate teadusvaldkondade vahel kajastab muidugi meeste ja naiste poolt 
kõrghariduse valdkonnas uuringute osas tehtud valikuid. Viimastel aastatel on esitatud 
erinevaid uuringuid, mis võrdlevad riike ja ajaloolisi perioode kõrghariduses esineva 
horisontaalse soolise vahetegemise taustal. Need näitavad, et viimase 20 aasta jooksul on 
enamikus riikides tõusnud naiste arv inseneriteaduses. Kõnealune suurenemine on siiski üsna 
väike ja sageli väiksem kui teiste elukutsete ja uurimisvaldkondade puhul. Teisisõnu: naiste 
arvu suurenemist esineb peamiselt uurimisvaldkondades, kus juba on suur naiste osakaal.

Rühm üksiktegureid, mis määratlevad üksikvalikuid, viitab soolistele stereotüüpidele. Soolisi 
stereotüüpe lihtsustavad tihti sügavalt juurdunud arusaamad meestele ja naistele 
iseloomulikest omadustest. Need toetavad konkreetsete soorollide ja ametikohtade lõikes 
soolise vahetegemise jätkuvust. Mõned lähenemisviisid eeldavad, et soolised stereotüübid 
kujunevad sotsialiseerimisprotsessis, samas kui teised pakuvad soorollide tekkimise ja 
taastekkimise elukestvat protsessi. Sooliste stereotüüpide kohaselt kuuluvad meestele 
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iseloomulike omaduste hulka muu hulgas huvi tehniliste küsimuste vastu, analüütiline 
pädevus, töömeisterlikkuse anne, keskendumine karjäärile ja ametialased ambitsioonid, võime 
end maksma panna, domineerivus, isekus ja tahe juhtkonnale muljet avaldada. Teiselt poolt 
sisaldavad naistele iseloomulike omaduste tüüpilised stereotüübid uskumusi, et nad on 
lastesõbralikud, neid huvitab pere, nad väärtustavad harmooniat, on empaatilised, 
emotsionaalsed ja altruistlikud. Inseneriteadus on ilmselgelt seotud pigem mehe kui naise 
stereotüüpidega – sellest tulenevalt peetakse elukutseid inseneriteaduse valdkonnas 
tüüpilisteks meestele omasteks elukutseteks ja need ei kaldu olema naiste esimene valik.

Soolised stereotüübid ei ole mitte ainult olulised valikutele, mida mehed ja naised seoses oma 
uurimisvaldkonnaga teevad, vaid need saavad mõjutada ka töökohtade jaotamise ja 
teadusuuringute rahastamisega seotud otsustamisprotsessi. Meessoo stereotüüpidega 
töölevõtmise kriteeriumid tingivad meeste töölevõtmise eelistamise, samas kui naissoo 
stereotüüpidega töölevõtmise kriteeriumid tingivad naiste töölevõtmise eelistamise.

Perekondlik taust ning kaasamis- ja tõrjumismehhanismid teiste sarnaste rühmade hulgas on 
samuti tegurid, mis inimestevahelisel tasandil rolli mängivad. Kui tüdruk mängib lapsepõlves 
arvuti ja tehniliste mänguasjadega, võivad tema sõbrannad teda autsaideriks pidada. Selles 
olukorras osutub toetus ja julgustus perekonnalt oluliseks sotsiaalseks vahendiks. Seega on 
inseneriteaduses ja teistes teadusharudes õppivate naisüliõpilaste ühel vanemal tihti ühte 
nimetatud distsipliinidest kuuluv elukutse. See osutab ka sellele, kui tähtis on eeskuju –
meestekeskses uurimisvaldkonnas töötav naine.

Hoolimata naiste üha laienevast juurdepääsust kõrgharidusele ja naissoost ülikoolilõpetajate 
üha suurenevast osakaalust inseneriteaduses ja teistes tehnikateaduse harudes, on enamikus 
riikides vähenenud horisontaalne sooline vahetegemine üllatavalt vähe. Vertikaalne 
eraldamine (klaaslagi) või „kleepuv põrand” naiste jaoks, kes püüavad liikuda edasi 
kõrgematele ametikohtadele, on dokumenteeritud ja mõjutab kõiki töövaldkondi, isegi neid, 
kus domineerivad naised. Naiste puudumine juhtivatelt ametikohtadelt on teadus- ja 
tehnoloogiaalaste ametite puhul teravam kui teistes valdkondades. Kõrgeimad ametikohad 
teadusasutustes moodustavad 15 % (2003) korraliste professorite ja samaväärsetest 
ametikohtadest ning see kujutab endast võrreldes 1999. aastaga suurenemist kahe 
protsendipunkti võrra. Andmed naiste osakaalu kohta teadusnõukogudes näitavad 
riikidevahelist suurt erinevust. Põhjamaadel on see tase 50 % lähedal, kuid enamikus riikides 
ei ole võrdsust saavutatud ja naiste osakaal on mitme uue liikmesriigi puhul alla 10 %.

Rahvusvaheline suundumus, kui arutatakse naiste ja meeste ebavõrdsust ja hierarhiat 
teadusasutustes, osutab teaduskarjääri struktuurile doktorandist kuni professorini. Enamik 
teadlasi alustab doktorandina, jätkab doktoriõppejärgse teadurina, teaduri või assistendina, ja 
edutatakse siis dotsendiks ning mõnest saab korraline professor, nagu on näha joonisel 3.1. 
Kui naiste osakaal ametikohtade lõikes erineb, eeldatakse, et teaduskarjääri struktuur ei toimi, 
st naisteadlased lahkuvad teadusest, kuna neid ei edutata.

Kui teadlased liiguvad oma ametialases karjääris edasi, edutatakse neid tõenäoliselt 
kõrgemale ametikohale. Mida rohkem aastaid kulub, seda suurem on ametikõrgenduse 
saamise võimalus. Tundub siiski, et naiste puhul on edutamine aeglasem kui meeste puhul: 
statistiliselt on sugudevahelised erinevused märkimisväärsed.

Ainuüksi naiste hilisem minek teadusesse ei saa selgitada naiste vähest esinemist riiklike 
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teadus- ja tehnoloogiaasutuste kõrgematel ametikohtadel, kuna sama pika teaduskarjääri 
korral on naiste edutamine aeglasem kui meeste puhul. Andmed viitavad sellele, et erinevus 
tööviljakuses võib aidata selgitada naiste vähesemat edutamist mõnes valdkonnas 
(materjaliteadus, bioloogia/biomeditsiin, füüsika), kuid teistes valdkondades see paika ei pea. 
Erinevused isikuomadustes, sotsiaalsetes tegurites ja vahenditele juurdepääsus on olnud 
argumendid, mis selgitavad erinevusi tööviljakuses ja soolist ebavõrdust teaduses.

Soolise vahetegemise organisatsiooniliste ja institutsionaalsete tegurite hulka kuuluvad 
ebavõrdusmehhanismid, mis toimivad selliste asutuste tasandil nagu ettevõtted, 
uurimisinstituudid ja teadusuuringuid rahastavad asutused. Olulised institutsionaalsed 
mehhanismid, mis mõjutavad soolist vahetegemist, on töölevõtuprotsess, edutamistavad, 
otsustamis- ja hindamisprotsessid ning soolisel jaotusel põhinev töökohakultuur.

Töölevõtuprotsessi on siiani uuritud harva, peamiselt raskuste tõttu asjaomastele 
institutsioonilistele andmetele juurdepääsul. Sooline vahetegemine töölevõtuprotsessis 
väljendub mitmes järjestikus etapis: viis, kuidas võimalikke taotlejaid teavitatakse ja kuidas 
ametikoht neid ahvatleb, seejärel intervjuu, tööpakkumise vastuvõtmine ja vastuvõetud 
pakkumise kvaliteet, st algpalk ja pakutavad soodustused. Iga nimetatud etappi mõjutab 
meeste ja naiste erinev kohtlemine ning töölevõtuotsust võivad mõjutada soolised 
stereotüübid või sama soo eelistused. Rolli, mida edutamis- ja hindamistavad soolise 
vahetegemise tekitamisel mängivad, on dokumenteeritud isegi vähem kui töölevõtutavasid. 
Rahastamise edukuse määrade osas puudub statistiliselt märkimisväärne erinevus, kuid 
sellegipoolest tulevad mehed toime veidi paremini kui naised, ja arvestatavad erinevused 
esinevad teatavates valdkondades mõnes riigis. See-eest on palju piiravam tegur naiste 
esitatavate avalduste väga väike arv – näiteks inseneriteaduses. Lõpetuseks, et tuua näide 
soolisel jaotusel põhinevast töökohakultuurist: selleks, et sind võetaks kui inseneri, tuleb välja 
näha nagu insener, rääkida nagu insener ja tegutseda nagu insener. Enamikus töökohtades 
tähendab see väljanägemist, rääkimist ja tegutsemist nagu mees”1. Ja see kehtib siiamaani.

Tulemused nõuavad mitmeid soovitusi naiste osakaalu tõstmiseks teaduses ja tehnoloogias 
nende karjääri jooksul, muu hulgas:
– selliste tegevuste julgustamine, millega edendatakse naiste teaduskarjääri;
– soolise süvalaiendamise kindlustamine ELi ja riigisisestes programmides;
– naisteadlaste ja meesteadlaste teaduskarjääri võimaluste arendamine akadeemilises 

uurimisvaldkonnas ja muus uurimisvaldkonnas kui akadeemiline valdkond;
– uurimiskeskuste jaoks teadusharudeülese inimressursside arendusprogrammi 

kehtestamine;
– täiustatud programmide pakkumine juhtivatele ametikohtadele teadusvaldkonnas, näiteks 

teadusharude- ja kultuuridevaheline suhtlemine, sooline pädevus, juhtimisoskused 
teaduses ja õpetamisel/juhendamisel, juhendamispädevus jne.

                                               
1 Robinson, J.G. ja J.S. McIlwee (1991), „Men, Women, and the Culture of Engineering”,
The Sociological Quarterly, 32: 406.
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