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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 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,

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

D. der henviser til, at målet for kvinders deltagelse i forskningen var 40 % i FP7, og tallet i 
midtvejsevalueringen kun var skuffende 25,5 %,

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. opfordrer Kommissionen til at gennemføre kønsbudgettering i den fælles strategiske 
ramme;

3. 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;

4. 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; 

5. opfordrer Kommissionen til at gøre en særlig indsats for at øge antallet af kvindelige 
iværksættere i rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation;

6. 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;

7. insisterer på at bruge samhørighedsfondene til at finansiere initiativer, der sigter mod at 
øge kvinders beskæftigelse inden for teknologi og innovation og at uddanne kvindelige 
forskere;

8. understreger vigtigheden af at fremme forskningsområder, hvor begge køn er 
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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.


