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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et üle 60% ülikoolilõpetajatest on naised, kuid enamus juhtivatest kohtadest 
ülikoolides (doktorid ja professorid) on endiselt meeste käes; 

B. arvestades, et naisteadlaste jaoks tundub eksisteerivat väga problemaatiline nn klaaslagi, 
mis tähendab seda, et kõrgematel ametikohtadel naisteadlaste osakaal väheneb;

C. arvestades, et naiste ettevõtlus on peamine võimalus suurendada naiste tööhõivet, mis on 
üks Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke; arvestades, et naiste ettevõtlusega tagatakse 
äritegevuse dünaamika ja uuendused ning avatakse potentsiaal, mida Euroopa Liidus 
kaugeltki ei rakendata;

D. arvestades, et seitsmenda raamprogrammi eesmärk oli suurendada naisteadlase osakaalu 
40%-ni, aga raamprogrammi vahehindamise ajal oli see näitaja kahjuks vaid 25,5%,

1. tuletab komisjonile meelde, et kuuenda raamprogramm järelhinnangus soovitati soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava loomist; nõuab soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava 
loomist ühise strateegilise raamistiku osana; 

2. nõuab, et komisjon arvestaks ühise strateegilise raamistiku eelarves soolist 
võrdõiguslikkust;

3. kutsub komisjoni üles looma valdkonnaülest komisjoni, et jälgida naisteadlaste 
esindatavust ühise strateegilise raamistiku osana ja nõustada selles küsimuses;

4. kutsub komisjoni üles looma selged seosed seitsmenda raamprogrammi ja Vilniuses asuva 
Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi vahel, et luua teadmistebaas soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamiseks ja tagada naisteadlaste tugev esindatus ühises strateegilises 
raamistikus; 

5. kutsub komisjoni üles pingutama eriti selle nimel, et suurendada konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammis osalevate naisteadlaste arvu;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama naisteadlaste ja naisettevõtjate olukorda 
paremate lastehoiuteenuste, sotsiaalkindlustussätete ja lapsehoolduspuhkuse abil; rõhutab, 
et töö ja pereelu ühitamise eest vastutavad nii mehed kui naised;

7. nõuab ühtekuuluvusfondi kasutamist sellise algatuste rahastamiseks, mille eesmärk on 
naiste tööhõive suurendamine tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas ning naisteadlaste 
koolitamine;

8. rõhutab, et tähtis on edendada uurimisvaldkondi, kus ei toimu vahetegemist soo põhjal; 
kutsub ülikoole, ELi institutsioone ja liikmesriike üles edendama hariduse varastest 
etappidest alates teadust kui mõlema sugupoole huvivaldkonda, tuues eeskujuks 
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naisteadlasi.


