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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
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 doktorskih in profesorskih) pa še vedno zasedajo moški,

B. ker je bilo od ustanovitve Evropskega raziskovalnega sveta v letu 2007 za prejem sredstev 
iz njegovega proračuna izbranih 1700 projektov, kar znaša okoli 2,5 milijarde EUR, pri 
čimer je bilo skoraj 90 % teh sredstev dodeljenih moškim kandidatom,

C. ker se zdi, da za raziskovalke obstaja zelo problematičen „stekleni strop“, kar pomeni, da 
je delež raziskovalk v obratnem sorazmerju z višino položaja v hierarhiji,

D. ker je žensko podjetništvo osrednji vir za povečevanje deleža zaposlenosti med ženskami, 
kar je tudi eden od ciljev strategije Evropa 2020; ker podjetništvo med ženskami 
zagotavlja poslovno dinamiko in inovacije, saj odpira potencial, ki v Evropski uniji še 
zdaleč ni izkoriščen,

E. ker je bil ciljni delež za udeležbo žensk v raziskavah v sedmem okvirnem programu 40 %, 
pri vmesni oceni pa je bil dejanski delež borih 25,5 %; kljub temu ugotavlja, da gre za 
delno izboljšanje v primerjavi s stopnjo udeležbe raziskovalk v okviru šestega okvirnega 
programa,

F. ker je bilo v okviru javnega posvetovanja o zeleni knjigi o skupnem strateškem okviru za 
financiranje raziskav in inovacij v EU ugotovljeno, da bi bilo treba uravnoteženo 
zastopanost spolov v celoti vključiti v vse vidike skupnega strateškega okvira,

1. opominja Komisijo, da je bilo pri naknadni oceni šestega okvirnega programa priporočeno 
sprejetje akcijskega načrta za enakost spolov; poziva, naj se ta akcijski načrt oblikuje kot 
del skupnega strateškega okvira;

2. kritizira dejstvo, da se zelena knjiga „Spremeniti izzive v priložnosti: na poti k skupnemu 
strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU“ ne zmeni za vprašanje 
enakosti spolov in ne upošteva vključevanja vidika spola v zadostni meri;

3. poziva Komisijo, naj v skupnem strateškem okviru, vključno z vsemi programi, ki so del 
skupnega strateškega okvira, uresniči vključevanje načela enakosti spolov, in sicer tako, 
da določi kazalnike o zastopanosti žensk v raziskavah, ki se financirajo iz sredstev EU, ter 
zbere podatke, ločene po spolu, o zastopanosti žensk in moških ter o dodelitvi sredstev;

4. poziva Komisijo, naj okrepi mednarodno sodelovanje in v zvezi s tem spodbuja vlogo 
žensk;

5. poziva univerze in raziskovalne ustanove, naj izvajajo strategije za enakost med spoloma 
in omogočajo udeležbo žensk na znanstvenem področju;

6. poziva Komisijo, naj na področju raziskav, razvoja in inovacij spodbuja uporabo meril, 
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vezanih na zasluge, ki ženskam pomagajo pri uspešni poklicni poti ter jim omogočajo 
enakopraven položaj v primerjavi z moškimi, in naj pripravi metode pozitivne 
diskriminacije za raziskovalne projekte, s pomočjo katerih bodo raziskovalke predstavljale 
40 % vseh raziskovalcev, kar bi moral biti tudi cilj skupnega strateškega okvira v zvezi z 
zastopanostjo žensk;

7. poziva Komisijo, naj v sklopu skupnega strateškega okvira oblikuje medsektorski odbor 
za spremljanje zastopanosti raziskovalk in svetovanje glede tega;

8. ugotavlja, da so v izobraževalnih sistemih številnih držav članic spolni stereotipi še vedno 
močno prisotni na raziskovalnih področjih, kot je denimo naravoslovje1;

9. meni, da je treba pregledati merila za napredovanje na vodilne položaje na področju 
raziskovanja (npr. profesorska mesta) z namenom vključiti neizpodbiten vidik spola in se 
spoprijeti s pomanjkanjem žensk na teh položajih;

10. poziva Komisijo, naj vzpostavi jasne povezave med skupnim strateškim okvirom in 
Inštitutom za enakost spolov v Vilni, da bi oblikovali bazo znanja za vključevanje načela 
enakosti spolov in da bi zagotovili močno udeležbo raziskovalk v skupnem strateškem 
okviru; poziva Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE), naj preuči t.i. „puščajoči 
cevovod“, saj se mnoge mlade raziskovalke na določeni točki odrečejo nadaljevanju 
znanstvene poklicne poti2;

11. poziva k podpiranju nepredmetnih sredstev in družbenega računovodstva z namenom 
spodbuditi poslovno kulturo;

12. poziva Komisijo, naj si še posebej prizadeva povečati število podjetnic v okvirnem 
programu za konkurenčnost in inovacije in naj podpira njihov dostop do ustreznega 
financiranja; pozdravlja načrte Komisije za olajšanje ženskega podjetništva z 
vzpostavitvijo omrežij EU zanje, a poudarja, da je treba v ta namen dodeliti ustrezna 
finančna sredstva;

13. poudarja, da mobilnost raziskovalk predstavlja pomemben predpogoj za njihovo poklicno 
napredovanje, in priporoča, naj naslednji okvirni program vsebuje ustrezne ukrepe, ki 
bodo znanstvenicam omogočili, da delujejo po vsej EU ter usklajujejo družinsko in 
poklicno življenje;

14. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo položaj raziskovalk in podjetnic z 
boljšimi storitvami otroškega varstva, socialno varnostjo in porodniškim dopustom; 
poudarja, da so za usklajevanje dela in družinskega življenja odgovorni oboji, moški in 
ženske;

15. v skladu z vključevanjem načela enakosti spolov poudarja, da moramo raziskovalcem na 
vseh ravneh dati možnost, da preložijo začetek prejemanja podpore ali prekinejo delo, ki 
mu je ta podpora namenjena, zaradi porodniškega, očetovskega ali starševskega dopusta, 

                                               
1 Glej resolucijo Evropskega parlamenta o ženskah in znanosti, odstavek 2. Sprejeta besedila:
P6_TA(2008)0221.
2 Glej poročilo o enakosti med ženskami in moškimi za leto 2010 (KOM(2009)0694)
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pri projektih, kjer je to mogoče, in jim omogočiti, da podaljšajo veljavnost sporazuma o 
podpori zaradi istih razlogov in pri projektih, kjer čas ne igra pomembne vloge; poziva 
države članice, naj raziskovalcem zagotovijo te možnosti;

16. vztraja, naj se strukturni skladi in kohezijske politike uporabljajo usklajeno s skupnim 
strateškim okvirom za financiranje pobud, da bi se zagotovile enake možnosti, da bi se 
povečala zaposlenost žensk na področju tehnologije in inovacij ter da bi se izobraževale 
raziskovalke;

17. poudarja, da je pomembno spodbujati raziskovalne prostore, ki niso ločeni po spolu; 
poziva univerze, institucije EU in države članice, naj že v zgodnjih fazah izobraževanja 
promovirajo znanost kot zanimivo področje za oba spola, tako da za zgled postavijo 
raziskovalke in izvajajo informacijske kampanje o možnostih za opravljanje 
raziskovalnega dela in priložnostih na raziskovalnem področju.

18. poudarja pomen zastopanosti žensk na vodilnih položajih v raziskovalnih inštitutih ter pri 
posebnih in konkretnih raziskovalnih projektih;

19. poziva univerze, naj v svoje organe odločanja, zlasti v odbore za imenovanje osebja, 
imenujejo najmanj eno profesorico;

20. pozdravlja in podpira dejavnosti platform, ki znanstvenicam omogočajo pridobivanje in 
izmenjavo informacij o udeležbi pri programih, pomoči in mednarodnih projektih ter 
ženskam zagotavljajo dostop do znanstvenih mrež in jim pomagajo pri navezovanju 
stikov; zato zahteva, da Komisija sodeluje s socialnimi mrežami in jih podpira pri njihovih 
dejavnostih.
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