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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že 60 % absolventů vysokých škol jsou ženy, ale na většině vyšších 
univerzitních míst (např. doktorských a profesorských) působí stále muži, 

B. vzhledem k tomu, že výzkumným pracovnicím brání podle všeho v kariéře „skleněný 
strop“, což je velký problém, v jehož důsledku klesá zastoupení výzkumných pracovnic
s rostoucím významem pozic;

C. vzhledem k tomu, že podnikání žen má klíčový význam pro zvyšování jejich 
zaměstnanosti, což je jedním z hlavních cílů strategie Evropa 2020; s ohledem na to, že 
ženy přinášejí do podnikatelské sféry dynamiku a inovace, a poskytují tak potenciál, který
v Evropské unii není zdaleka plně využíván,

D. vzhledem k tomu, že hodnocení 7. rámcového programu v polovině období ukázalo, že 
účast žen na výzkumu představuje pouhých 25,5 %, což je neuspokojivé, když uvážíme, 
že cílem programu je dosáhnout 40% účasti;

1. připomíná Komisi, že v následném hodnocení 6. rámcového programu bylo doporučeno 
přijetí akčního plánu pro rovnost žen a mužů;  vyzývá k tomu, aby se plán pro rovnost žen
a mužů stal součástí společného strategického rámce (CSF); 

2. vyzývá Evropskou komisi, aby v CSF uplatňovala takové rozpočtové postupy, které 
zohledňují zásadu rovnosti pohlaví;

3. žádá Evropskou komisi, aby vytvořila výbor zástupců z celého spektra oblastí, který by 
monitoroval zastoupení žen ve výzkumu v rámci CSF a k této problematice poskytoval 
svá doporučení;

4. vyzývá Evropskou komisi, aby zřetelným způsobem propojila CSF s Institutem pro rovné 
postavení žen a mužů ve Vilniusu s cílem vytvořit znalostní základ pro uplatňování 
hlediska rovného postavení žen a mužů a zajistit silné zastoupení výzkumných pracovnic
v CSF; 

5. vyzývá Evropskou komisi, aby vyvinula zvláštní úsilí a zvýšila počet žen podnikatelek
v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace;

6. žádá Evropskou komisi a členské státy, aby zlepšily situaci výzkumných pracovnic
a podnikatelek prostřednictvím kvalitnějších zařízení péče o děti, lepšího sociálního 
zabezpečení a mateřské dovolené; zdůrazňuje, že odpovědnost za sladění rodinného
a pracovního života spočívá rovným dílem na ženách i mužích;

7. trvá na tom, že iniciativy zaměřené na zvýšení zaměstnanosti žen v oblasti technologií
a inovací a na vzdělávání výzkumných pracovnic mají být financovány z fondů 
soudržnosti;
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8. zdůrazňuje, že je třeba podporovat výzkumné oblasti, které nečiní rozdíl mezi muži
a ženami; vyzývá vysoké školy, orgány EU a členské státy, aby ženy ve výzkumu 
prezentovaly jako vzory, a tím i vědu jako předmět zájmu mužů i žen od raných fází 
vzdělávání.


