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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του 60% των σπουδαστών που αποφοιτούν από 
πανεπιστήμια είναι γυναίκες αλλά η πλειοψηφία των ανώτερων θέσεων στα πανεπιστήμια  
(π.χ. θέσεις διδακτόρων και καθηγητών) εξακολουθεί να καλύπτεται από άνδρες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται να υπάρχει μια προβληματική "γυάλινη οροφή" για τις 
γυναίκες ερευνήτριες, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό των ερευνητριών μειώνεται 
στις ανώτερες θέσεις,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί την κύρια 
πηγή της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, το οποίο είναι ένας από 
τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η γυναικεία 
επιχειρηματικότητα εξασφαλίζει δυναμισμό και καινοτομία στις επιχειρήσεις παρέχοντας 
δυνατότητες που κάθε άλλο παρά τυγχάνουν εκμετάλλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό στόχος για τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα 
ανήρχετο στο 40% στο Πρόγραμμα Πλαίσιο 7 και το ποσοστό κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση ήταν ένα απογοητευτικό 25,5%,

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος 
Πλαισίου 6 συνιστούσε ένα Σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων· ζητεί λοιπόν να 
προβλεφθεί ένα Σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων ως μέρος του Κοινού 
Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ)·

2. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό του ΚΣΠ· 

3. καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει μια διατομεακή επιτροπή παρακολούθησης και 
παροχής συμβουλών όσον αφορά την εκπροσώπηση των ερευνητριών εντός του ΚΣΠ· 

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σαφείς δεσμούς ανάμεσα στο ΚΣΠ και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων στη Βίλνα προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση 
γνώσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και να εξασφαλισθεί η έντονη 
συμμετοχή ερευνητριών στο ΚΣΠ·

5. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει ειδική προσπάθεια για να αυξηθεί ο αριθμός των 
γυναικών επιχειρηματιών στο Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την κατάσταση των γυναικών 
ερευνητριών και επιχειρηματιών με τη βελτίωση των υποδομών φροντίδας παιδιών, του 
πλαισίου κοινωνικής ασφάλισης και των αδειών μητρότητας• τονίζει ότι ο συνδυασμός 
εργασίας και οικογενειακής ζωής αποτελεί ευθύνη τόσο των ανδρών όσο και των 
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γυναικών·

7. εμμένει στη χρήση του Ταμείου Συνοχής για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που 
στοχεύουν στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στον τομέα της τεχνολογίας και 
καινοτομίας και στην εκπαίδευση ερευνητριών·

8. τονίζει την σπουδαιότητα της προώθησης των τομέων έρευνας που δεν κάνουν διακρίσεις 
λόγω φύλου· καλεί δε τα πανεπιστήμια, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την επιστήμη ως τομέα ενδιαφέροντος και προς τα δυο φύλα από πολύ νωρίς 
στην εκπαίδευση παρουσιάζοντας τις ερευνήτριες ως πρότυπο ρόλου


