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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel az egyetemi diplomát szerző diákok több mint 60%-a nő, ám a magasabb egyetemi 
(így a PhD fokozatot kívánó és egyetemi tanári) állások többségét még mindig férfiak 
töltik be, 

B. mivel úgy tűnik, hogy a női kutatók esetében létezik az igen problémás „üvegplafon”, ami 
azt jelenti, hogy a magasabb beosztásokban csökken a női kutatók aránya,

C. mivel a női vállalkozók a női foglalkoztatottság növekvő kulcsfontosságú forrását jelentik, 
és ez az Európa 2020 stratégia céljaival is egybeesik, mivel a női vállalkozókedv az üzleti 
dinamizmus és az innováció biztosítéka, illetve olyan potenciált kínál, amely az Európai 
Unióban messze nincs kihasználva,

D. mivel a nők kutatásban való megcélzott részvételi aránya a 7. kutatási keretprogramban 
40% volt, ugyanakkor a félidős értékelés – csalódást keltően – csupán 25,5%-ot 
állapíthatott meg,

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy a 6. kutatási keretprogram zárása után elvégzett értékelés 
ajánlást tett egy nemek közötti egyenlőségre irányuló cselekvési tervre; felszólít rá, hogy a 
nemek közötti egyenlőségre irányuló cselekvési terv legyen a közös stratégiai keret része; 

2. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a közös stratégiai keretben alkalmazzon a nemek 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést;

3. felhívja az Európai Bizottságot, hogy – a közös stratégiai keret részeként – hívjon életre 
egy horizontális bizottságot a női kutatók arányának figyelésére és az ezzel kapcsolatos 
tanácsadásra;

4. felhívja a Bizottságot, hogy létesítsen világos kapcsolatokat a közös stratégiai keret és a 
vilniusi Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete között annak érdekében, hogy 
létrehozzák a nemek közötti egyenlőség elvének érvényesítését, valamint a női kutatók 
közös stratégiai keretben történő nagyobb arányú részvételének biztosítását szolgáló 
tudásbázist; 

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a versenyképességi és innovációs keretprogramban 
tegyen külön erőfeszítéseket a női vállalkozók számának növelése érdekében;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jobb gyermekfelügyeleti lehetőségek, 
szociális biztonsági szolgáltatások és szülői szabadság biztosítása révén javítsák a női 
kutatók és vállalkozók helyzetét; hangsúlyozza, hogy a munka és a családi élet 
összeegyeztetése egyszerre felelőssége a férfiaknak és a nőknek;

7. hangsúlyozza, hogy a kohéziós alapokat fel kell használni a női foglalkoztatottság 
növelését szolgáló kezdeményezések finanszírozására a technológiák és az innováció, 
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valamint a női kutatók képzése területén;

8. hangsúlyozza a nemek szerint nem szegregált kutatási területek jelentőségét; kéri az 
egyetemeket és az EU intézményeit, hogy az oktatás korai szakaszaitól kezdődően hívják 
fel a figyelmet a tudományra, mint a két nem számára egyaránt érdekes területre és ehhez
példaként mutassanak be női kutatókat.


