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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Över 60 procent av studenter som tar universitetsexamen är kvinnor, men majoriteten av 
de högre posterna på universiteten (t.ex. doktorand- och professorstjänster) innehas 
fortfarande av män.

B. Sedan Europeiska forskningsrådet inledde sin verksamhet 2007 har 1 700 projekt valts ut 
för finansiering från rådet, vilket motsvarar omkring 2,5 miljarder euro i bidrag. Nästan 
90 procent av dessa bidrag beviljades manliga sökande.

C. Det verkar finnas ett mycket besvärligt ”glastak” för kvinnliga forskare, vilket innebär att 
det finns färre kvinnliga forskare ju högre befattningarna är.

D. Kvinnligt entreprenörskap är en viktig källa till ökad sysselsättning bland kvinnor, vilket 
är ett av målen med Europa 2020-strategin. Kvinnligt entreprenörskap garanterar 
företagsdynamik och innovation och utgör en potential som inte alls tas till vara inom 
Europeiska unionen.

E. Målet för kvinnligt deltagande i forskning var i det sjunde ramprogrammet 40 procent och 
den nedslående siffran var vid utvärderingen efter halva tiden endast 25,5 procent. Detta 
är dock en liten förbättring jämfört med kvinnliga forskares deltagande inom 
sjätte ramprogrammet.

F. Enligt det offentliga samrådet om grönboken om ett gemensamt strategiskt ramverk för 
EU:s finansiering av forskning och innovation bör principen om jämn könsfördelning helt 
integreras i alla aspekter av det gemensamma strategiska ramverket.

1. Europaparlamentet påminner kommissionen om att efterhandsutvärderingen av 
det sjätte ramprogrammet rekommenderade en handlingsplan för jämställdhet.
Parlamentet kräver att en sådan införs som en del av det gemensamma strategiska 
ramverket.

2. Europaparlamentet är kritiskt mot att grönboken ”Från utmaningar till möjligheter: Mot 
ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation” är 
könsblind och inte tillräckligt tar hänsyn till integreringen av ett jämställdhetsperspektiv.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det 
gemensamma strategiska ramverket – inklusive i alla program som ingår i ramverket –
genom att fastställa jämställdhetsindikatorer för kvinnors deltagande i EU-finansierad 
forskning och samla in uppgifter, uppdelade efter kön, om kvinnors respektive mäns 
representation och om anslagsfördelningen.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka det internationella samarbetet 
och främja kvinnors roll inom det.
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5. Europaparlamentet uppmanar universitet och forskningsinstitutioner att genomföra 
jämställdhetsstrategier och göra det möjligt för kvinnor att medverka inom olika 
vetenskapsgrenar.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja meritkriterier för att kvinnor ska 
kunna göra karriär inom forskning, utveckling och innovation på lika villkor som män 
samt utarbeta metoder för positiv särbehandling av forskningsprojekt där 40 procent av 
arbetsstyrkan är kvinnor, vilket även bör vara målet för andelen kvinnor i det 
gemensamma strategiska ramverket.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en övergripande kommitté för 
övervakning av och rådgivning om andelen kvinnliga forskare som en del av det 
gemensamma strategiska ramverket.

8. Europaparlamentet noterar att könsstereotyper fortfarande är utbredda inom 
utbildningssystemen i många medlemsstater, bland annat inom naturvetenskapliga 
forskningsområden1.

9. Europaparlamentet anser att kriterierna för befordran till högre forskningsbefattningar 
(t.ex. professurer) måste omprövas, för att det ska införas ett starkt 
jämställdhetsperspektiv och avsaknaden av kvinnor på dessa befattningar åtgärdas.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydligt anknyta det gemensamma 
strategiska ramverket till jämställdhetsinstitutet i Vilnius för att vi ska få en kunskapsbas 
för införlivandet av jämställdhetsaspekten samt för att säkra kvinnliga forskares 
deltagande i det gemensamma strategiska ramverket. Parlamentet uppmanar 
Europeiska jämställdhetsinstitutet att undersöka den ”åderlåtning” som består i att många 
unga kvinnliga forskare i något skede överger sin forskarkarriär2.

11. Europaparlamentet anser att man bör uppvärdera abstrakta tillgångar och social 
redovisning i syfte att främja en företagskultur.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en särskild insats för att öka antalet 
kvinnliga entreprenörer i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och hjälpa 
dem att få tillräcklig kapitalförsörjning. Parlamentet välkomnar kommissionens planer på 
att underlätta företagandet bland kvinnor genom att upprätta nätverk för kvinnliga 
arbetsgivare, men understryker att det behövs tillräckligt med ekonomiska resurser och 
en rad vittsyftande åtgärder för detta ändamål.

13. Europaparlamentet betonar att kvinnliga forskares rörlighet är en viktig förutsättning för 
deras yrkesutveckling och rekommenderar att nästa ramprogram omfattar lämpliga 
åtgärder till förmån för kvinnliga forskares rörlighet i hela EU och för att de ska kunna 
förena familj och arbete.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra situationen 
för kvinnliga forskare och entreprenörer genom bättre barnomsorg, 

                                               
1 Se Europaparlamentets resolution om kvinnor och vetenskap, punkt 2. Antagna texter: P6_TA(2008)0221.
2 Se kommissionens rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män – 2010 (KOM(2009)0694).
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socialförsäkringsvillkor och villkor för mammaledighet. Parlamentet understryker att både 
män och kvinnor har ansvar för att hitta en balans mellan arbete och familjeliv.

15. Europaparlamentet betonar i linje med jämställdhetsperspektivet att forskare på alla nivåer 
bör ha möjlighet att på grund av mamma-, pappa- eller föräldraledighet flytta fram eller 
avbryta bidragsperioden inom projekt där detta är möjligt, och att forskarna bör ha 
möjlighet att förlänga bidragsavtalets giltighet av dessa skäl inom projekt där tidpunkten 
inte är det viktiga. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge forskarna dessa 
möjligheter.

16. Europaparlamentet vidhåller att strukturfonderna och sammanhållningspolitiken bör 
användas i samverkan med det gemensamma strategiska ramverket för att finansiera 
initiativ som avser att garantera lika möjligheter, öka antalet kvinnliga anställda inom 
teknik och innovation och utbilda kvinnliga forskare.

17. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att främja forskningsområden där det inte 
råder någon könssegregation. Parlamentet uppmanar universiteten, EU-institutionerna och 
medlemsstaterna att lyfta fram vetenskapen som ett intresseområde för båda könen från de 
tidiga utbildningsstadierna, genom att lyfta fram kvinnliga forskare som förebilder och 
genomföra informationskampanjer om möjligheterna att bli forskare och möjligheterna 
inom forskningen.

18. Europaparlamentet framhåller vikten av att kvinnor är företrädda på ledande befattningar 
vid forskningsinstitutioner och inom konkreta forskningsprojekt.

19. Europaparlamentet uppmanar högskolorna att tillsätta minst en kvinnlig professor i sina 
beslutsfattande organ, framför allt i tillsättningsnämnderna.

20. Europaparlamentet stöder och välkomnar plattformar som gör det möjligt för kvinnliga 
forskare att få och utbyta information om program, bidrag och internationella projekt, och 
som ger kvinnor tillgång till forskarnätverk och underlättar kontakter. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att samarbeta med sociala nätverk och stödja deras 
verksamhet.
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