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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че над 60% от студентите, завършващи университет, са жени, но 
че повечето високи университетски позиции (напр. докторантски постове и 
професури) продължават да бъдат заемани от мъже, 

Б. като има предвид явното съществуване на един твърде проблематичен „стъклен 
таван“ за жените научни изследователи, което означава, че сред по-високите 
постове делът на жените изследователи намалява;

В. като има предвид, че предприемачеството сред жените е ключов източник за 
увеличаването на заетостта сред жените, което е една от целите на стратегията 
„Европа 2020“, като има предвид, че предприемачеството сред жените осигурява 
динамика и иновации, като предлага потенциал, който далеч не се използва 
пълноценно в Европейския съюз,

Г. като има предвид, че в Седмата рамкова програма определеното за жените равнище 
на участие в научни изследвания беше 40%, а в средносрочната оценка данните 
сочеха незадоволителните 25,5%,

1. припомня на Комисията, че последващата оценка на Шестата рамкова програма 
препоръча план за действие за равенство между половете; призовава за създаването 
на план за действие за равенство между половете като част от общата стратегическа 
рамка; 

2. призовава Европейската комисия в общата стратегическа рамка да приложи 
бюджетиране съобразно принципа на равенство между половете;

3. призовава Европейската комисия като част от общата стратегическа рамка да 
създаде хоризонтален комитет за наблюдение и консултации относно 
представителството на жените научни изследователи;

4. призовава Европейската комисия да установи ясни връзки между Седмата рамкова 
програма и Института за равенство между половете във Вилнюс, с цел да се създаде 
научна база за интегрирането на принципа на равенство между половете и да се 
гарантира убедително участие на жени научни изследователи в общата 
стратегическа рамка;

5. призовава Европейската комисия да положи специални усилия за увеличаване на 
броя на жените предприемачи в Рамковата програма за конкурентоспособност и 
иновации;

6. призовава Европейската комисия и държавите-членки да подобрят ситуацията за 
жените научни работници и предприемачи посредством по-добри условия в 
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заведенията за грижи за децата, социалноосигурителни придобивки и родителски 
отпуск; подчертава, че за хармоничното съчетаване на професионалния и семейния 
живот отговорност носят както жените, така и мъжете;

7. настоява кохезионните фондове да бъдат използвани за финансиране на 
инициативи, целящи увеличаването на трудовата заетост на жените в секторите на 
технологиите и иновациите и обучението на жените научни изследователи;

8. подчертава, че е важно да бъдат насърчавани областите на научни изследвания, в 
които няма разделяне по полов признак; призовава университетите, институциите 
на ЕС и държавите-членки още от началните степени на образование да 
популяризират науката като интересна област и за двата пола, популяризирайки 
жените научни изследователи като модел за подражание.


