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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että yli 60 prosenttia korkeakoulututkinnon suorittaneista on naisia mutta suurin 
osa korkeakoulujen ylemmistä viroista (esimerkiksi tohtorin ja professorin virat) on 
edelleen miesten hallussa,

B. ottaa huomioon, että erittäin ongelmallinen "lasikatto" näyttää sulkevan naistutkijoita 
hankkeiden ulkopuolelle, mikä merkitsee sitä, että naisten osuus vanhemmista tutkijoista 
pienenee,

C. ottaa huomioon, että naisten yrittäjyydellä on keskeinen osuus naisten työllisyysasteen 
nostamisessa, joka kuuluu Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin; katsoo, että 
naisyrittäjyys takaa liiketoiminnan kehityksen ja innovaatiot mutta niiden mahdollisuuksia 
hyödynnetään aivan liian vähän Euroopan unionissa,

D. ottaa huomioon, että seitsemännen puiteohjelman tavoitteena oli naistutkijoiden osuuden 
kasvattaminen 40 prosenttiin mutta puiteohjelman väliarvioinnin mukaan heidän 
osuutensa oli valitettavasti vain 25,5 prosenttia,

1. muistuttaa komissiota siitä, että kuudennen puiteohjelman jälkiarvioinnissa suositeltiin 
sukupuolten tasa-arvon edistämisen toimintaohjelman laatimista; vaatii, että sukupuolten 
tasa-arvon edistämisen toimintaohjelma laaditaan osana yhteistä strategiakehystä;

2. kehottaa komissiota ottamaan huomioon tasa-arvonäkökohdat yhteisen strategiakehyksen 
talousarvion laadinnassa;

3. vaatii komissiota perustamaan monialaisen komitean vastaamaan naistutkijoiden 
edustukseen liittyvästä valvonnasta ja neuvonnasta osana yhteistä strategiakehystä;

4. vaatii komissiota luomaan selvät yhteydet yhteisen strategiakehyksen ja Vilnassa toimivan 
Euroopan tasa-arvoinstituutin välille tietopohjan luomista varten tasa-arvonäkökohtien 
huomioon ottamiseksi ja naistutkijoiden vahvan edustuksen varmistamiseksi yhteisessä 
strategiakehyksessä;

5. kehottaa komissiota panostamaan erityisesti naisyrittäjien osuuden kasvattamiseen 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa (CIP);

6. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan naistutkijoiden ja naisyrittäjien asemaa 
kehittämällä lastenhoitojärjestelyjä, sosiaaliturvaa koskevia säännöksiä ja äitiysvapaata; 
korostaa, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on sekä miesten että naisten 
vastuulla;

7. vaatii, että koheesiorahastosta rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään lisäämään naisten 
työllistymistä teknologian ja innovoinnin alalla ja kouluttamaan naistutkijoita;
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8. pitää tärkeänä sukupuolta erottelemattomien tutkimusalojen edistämistä; vaatii yliopistoja, 
EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään tiedettä molempia sukupuolia kiinnostavana 
alana koulutuksen varhaisista vaiheista alkaen tarjoamalla naistutkijoita roolimalleiksi.


