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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi daugiau kaip 60 proc. universitetus baigiančių studentų yra moterys, bet daugumą 
aukštų pareigų universitetuose (pvz., mokslų daktarų ar profesorių vietų) tebeužima vyrai, 

B. kadangi panašu, kad mokslininkės moterys susiduria su itin daug problemų keliančiais 
diskriminuojančiais apribojimais, o tai reiškia, kad kuo aukštesnės pareigos, tuo mažiau 
mokslininkių moterų jas užima;

C. kadangi moterų verslumas yra pagrindinė priemonė moterų užimtumui didinti, o tai yra 
vienas iš strategijos „Europa 2020“ tikslų; kadangi moterų verslumas užtikrina verslo 
dinamiškumą ir naujovių diegimą, o jo potencialas Europos Sąjungoje menkai 
tepanaudojamas,

D. kadangi Septintojoje bendrojoje programoje buvo nustatytas tikslas užtikrinti, kad 40 
proc. mokslinių tyrimų darbuotojų būtų moterys, o atlikus vidurio laikotarpio įvertinimą 
paaiškėjo, jog šis skaičius tėra tik 25,5 proc.,

1. primena Komisijai, kad galutiniame Šeštosios bendrosios programos įvertinime 
rekomenduota priimti lyčių lygybės veiksmų planą; ragina lyčių lygybės veiksmų planą 
įtraukti į bendrą strateginę programą; 

2. ragina Europos Komisiją bendroje strateginėje programoje numatyti biudžetą lyčių 
lygybės klausimams;

3. ragina Europos Komisiją įsteigti visas sritis apimantį komitetą, kuris įgyvendinant bendrą 
strateginę programą stebėtų, kaip atstovaujama moterims mokslininkėms, ir konsultuotų 
šiuo klausimu;

4. ragina Europos Komisiją nustatyti aiškius ryšius tarp bendros strateginės programos ir 
Lyčių lygybės instituto Vilniuje siekiant sukurti žinių pagrindą lyčių aspektui ir užtikrinti 
aktyvų moterų mokslininkių dalyvavimą bendroje strateginėje programoje; 

5. ragina Europos Komisiją imtis konkrečių veiksmų siekiant didinti moterų verslininkių 
skaičių Konkurencingumo ir inovacijų bendrojoje programoje;

6. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares gerinti moterų mokslininkių ir verslininkių 
padėtį gerinant vaikų priežiūros sąlygas, užtikrinant geresnę socialinę apsaugą ir teikiant 
motinystės atostogas; pabrėžia, kad darbo ir šeimos gyvenimo derinimas yra tiek vyrų, 
tiek moterų atsakomybė;

7. reikalauja naudoti sanglaudos fondus iniciatyvoms, kuriomis siekiama didinti moterų 
užimtumą technologijų ir inovacijų srityse ir šviesti moteris mokslininkes, finansuoti;

8. pabrėžia, jog svarbu skatinti pagal lytį neskirstomas mokslinių tyrimų sritis; ragina 
universitetus, ES institucijas ir valstybes nares propaguoti mokslą kaip abiems lytims 
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svarbią sritį nuo ankstyvų švietimo etapų, moteris mokslininkes nurodant kaip sektinus 
pavyzdžius.


