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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at over 60 % af de studerende, der afslutter universitetsuddannelser, er 
kvinder, men at hovedparten af ledende stillinger på universiteterne (f.eks. ph.d.-stillinger 
og professorater) stadig er besat af mænd,

B. der henviser til, at siden oprettelsen af Det Europæiske Forskningsråd (EFR) i 2007 er 
1 700 projekter blevet udvalgt til at modtage omkring 2,5 mia. EUR i tilskud fra EFR, og 
at næsten 90 % er tildelt mandlige ansøgere,

C. der henviser til, at der ser ud til at være et yderst problematisk "glasloft" for kvindelige 
forskere, hvilket betyder, at andelen af kvindelige forskere falder i takt med anciennitet,

D. der henviser til, at kvindelige iværksættere er en vigtig kilde til at øge kvinders 
beskæftigelsesfrekvens, som er et af formålene med Europa 2020-strategien, og at 
kvindelige iværksættere sikrer et dynamisk erhvervsliv og innovation og tilbyder et 
potentiale, som langt fra er udnyttet i Den Europæiske Union,

E. der henviser til, at målet for kvinders deltagelse i forskningen var 40 % i FP7, og tallet i 
midtvejsevalueringen kun var skuffende 25,5 %; der imidlertid henviser til, at dette er en 
lille forbedring i forhold til kvindelige forskeres deltagelsesprocent under FP6,

F. der henviser til, at den offentlige høring om grønbogen om en fælles strategisk ramme for 
EU-finansiering af forskning og innovation fastslog, at kønsbalance bør integreres fuldt ud 
i alle aspekter af den fælles strategiske ramme,

1. minder Kommissionen om, at den efterfølgende evaluering af RP6 anbefalede en 
ligestillingsplan; opfordrer til, at en ligestillingsplan udarbejdes som led i den fælles 
strategiske ramme;

2. kritiserer, at grønbogen "Fra udfordringer til muligheder: mod en fælles strategisk ramme 
for EU-finansiering af forskning og innovation" er kønsblind, og at der ikke er taget 
tilstrækkeligt hensyn til ligestillingsaspektet;

3. opfordrer Kommissionen til at gennemføre gender mainstreaming i den fælles strategiske 
ramme – herunder i alle programmer som indgår i den fælles strategiske ramme – ved at 
fastsætte kønsindikatorer for kvinders deltagelse i EU-finansieret forskning og ved at 
indsamle kønsopdelte data på repræsentationen af kvinder og mænd samt i forhold til 
fordelingen af finansielle midler;

4. opfordrer Kommissionen til at styrke det internationale samarbejde og fremme kvinders 
rolle i denne sammenhæng;

5. opfordrer universiteter og forskningsinstitutioner til at gennemføre ligestillingsstrategier 
og fremme kvinders deltagelse i videnskabelige discipliner;
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6. opfordrer Kommissionen til at fremme kvalifikationsbaserede kriterier, hvorigennem 
kvinder kan forfølge en karriere på FUI-området på lige fod med mænd, og til at 
udarbejde metoder for positiv diskrimination af forskningsprojekter, hvor kvindelige 
forskere udgør 40 % af det samlede antal, hvilket også bør være målsætningen for 
kvindelig repræsentation i den fælles strategiske ramme;

7. opfordrer Kommissionen til at oprette et tværgående udvalg til at overvåge og rådgive om 
andelen af kvindelige forskere som led i den fælles strategiske ramme;

8. bemærker, at der inden for forskningsområder som naturvidenskab fortsat er væsentlige 
kønsstereotyper i mange medlemsstaters uddannelsessystemer1;

9. finder det nødvendigt at revidere kriterierne for forfremmelse til ledende forskerstillinger 
(f.eks. professorater) med henblik på at inddrage et stærkt kønsperspektiv og afhjælpe 
manglen på kvinder i disse stillinger;

10. opfordrer Kommissionen til at skabe klare forbindelser mellem den fælles strategiske 
ramme og Ligestillingsinstituttet i Vilnius for at skabe en vidensbase for 
ligestillingsaspekterne og sikre massiv deltagelse af kvindelige forskere i den fælles 
strategiske ramme; opfordrer Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder til at analysere den såkaldte "utætte rørledning", da mange unge kvindelige 
forskere opgiver deres videnskabelige karriere2;

11. opfordrer til fremme af immaterielle aktiver og sociale regnskaber med henblik på at 
skabe en virksomhedskultur;

12. opfordrer Kommissionen til at gøre en særlig indsats for at øge antallet af kvindelige 
iværksættere i rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation samt støtte deres 
adgang til tilstrækkelig finansiering; glæder sig over Kommissionens initiativ til at 
fremme kvindelige iværksættere ved at oprette netværk for kvindelige arbejdsgivere, men 
understreger, at tilstrækkelige finansielle ressourcer og en række ambitiøse tiltag er 
nødvendige til dette formål;

13. understreger, at kvindelige forskeres mobilitet er en vigtig forudsætning for, at de kan 
fremme deres karriere, og anbefaler, at der i det næste rammeprogram indarbejdes 
passende foranstaltninger til at sikre, at kvindelige forskere kan flytte mellem EU's 
medlemsstater og samtidig forene familie- og arbejdsliv;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre situationen for kvindelige 
forskere og iværksættere ved at give dem bedre børnepasningsfaciliteter, 
socialsikringsbestemmelser og barselsorlov; understreger, at ansvaret for forening af 
familie- og arbejdsliv påhviler både mænd og kvinder;

15. understreger i overensstemmelse med ligestillingsaspekterne behovet for, at forskere på 
alle niveauer får mulighed for at udskyde påbegyndelsen af en tilskudsaftale eller 
midlertidigt indstille arbejdet på den på grund af barselsorlov, fædreorlov eller 

                                               
1 Se Europa-Parlamentets beslutning om kvinder og videnskab, pkt. 2. Vedtagne tekster: P6_TA(2008)0221.
2 Se beretning om ligestilling mellem mænd og kvinder 2010 (KOM(2009)0694).
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forældreorlov for projekter, hvor dette er muligt, samt for at forlænge gyldigheden af en 
tilskudsaftale af samme årsager i forbindelse med projekter, hvor tid ikke er en afgørende 
faktor; opfordrer medlemsstaterne til at give forskere disse muligheder;

16. insisterer på, at strukturfondene og samhørighedspolitikken anvendes i synergi med den 
fælles strategiske ramme til at finansiere initiativer, der sigter mod at sikre lige 
muligheder og øge kvinders beskæftigelse inden for teknologi og innovation og at 
uddanne kvindelige forskere;

17. understreger vigtigheden af at fremme forskningsområder, hvor begge køn er 
repræsenteret; opfordrer universiteterne, EU-institutionerne og medlemsstaterne til at 
fremme videnskab som et interessant område for begge køn lige fra uddannelsens tidligste 
trin ved at fremme kvindelige forskere som rollemodeller og gennemføre 
informationskampagner om muligheden for at blive forsker samt de muligheder, der 
findes på forskningsområdet;

18. understreger vigtigheden af, at kvinder er repræsenteret i ledende stillinger i 
forskningsinstitutioner samt i konkrete forskningsprojekter;

19. opfordrer universiteterne til at udpege mindst én kvindelig professor til de besluttende 
organer, især ansættelsesudvalgene;

20. bifalder og støtter de platforme, hvorpå kvindelige forskere kan indhente og udveksle 
oplysninger om deltagelse i programmer, tilskud og internationale projekter, og som giver 
kvinder adgang til videnskabelige netværk, hvor de kan etablere nye kontakter; anmoder 
derfor Kommissionen om at samarbejde med sociale netværk og støtte dem i deres 
aktiviteter.
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