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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā vairāk nekā 60 % akadēmisko augstskolu absolventu ir sievietes, bet lielāko daļu 
vadošo amatu akadēmiskajās augstskolās (piemēram, zinātņu doktoru amatus un 
profesūras) joprojām ieņem vīrieši; 

B. tā kā šķiet, ka pētnieces saskaras ar sevišķi problemātiskiem „stikla griestiem”, proti, 
sieviešu pētnieču īpatsvars sarūk līdz ar ieņemamo amatu paaugstināšanos;

C. tā kā sieviešu uzņēmējdarbība ir galvenais veids, kā paaugstināt sieviešu nodarbinātības 
līmeni, kas ir viens no stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem; tā kā sieviešu uzņēmējdarbība 
nodrošina uzņēmējdarbības dinamiku un inovāciju, sniedzot iespējas, kas Eiropas 
Savienībā ne tuvu netiek pilnībā izmantotas;

D. tā kā Septītajā pētniecības pamatprogrammā nospraustais mērķis sieviešu īpatsvaram 
pētniecībā bija 40 % un termiņa vidus novērtējumā sasniegtais skaitlis diemžēl ir tikai 
25,5 %;

1. atgādina Komisijai, ka Sestās pētniecības pamatprogrammas paveiktā novērtējumā tika 
ieteikts rīcības plāns dzimumu līdztiesībai; aicina rīcības plānu dzimumu līdztiesībai 
iekļaut vienotajā stratēģiskajā satvarā (VSS); 

2. aicina Eiropas Komisiju īstenot dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta 
plānošanā VSS; 

3. aicina Eiropas Komisiju VSS ietvaros izveidot pārnozaru komiteju, lai uzraudzītu sieviešu 
pārstāvību pētniecībā un konsultētu šajā jautājumā;

4. aicina Eiropas Komisiju izveidot skaidru saikni starp VSS un Dzimumu līdztiesības 
institūtu Viļņā, lai radītu zināšanu bāzi integrētai pieejai dzimumu līdztiesībai un 
nodrošinātu pētnieču aktīvu līdzdalību VSS; 

5. aicina Eiropas Komisiju īpaši censties panākt sieviešu uzņēmēju skaita pieaugumu 
Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammā (CIP);

6. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis uzlabot pētnieču un sieviešu uzņēmēju stāvokli, 
piedāvājot labākas bērnu aprūpes iespējas, sociālo nodrošinājumu un grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu; uzsver, ka par ģimenes dzīves saskaņošanu ar darbu ir atbildīgi 
gan vīrieši, gan sievietes;

7. uzstāj, ka ir jāizmanto Kohēzijas fonda līdzekļi, lai finansētu iniciatīvas, kuru mērķis ir 
panākt sieviešu nodarbinātības pieaugumu tehnoloģijas un jauninājumu jomā un sniegt 
izglītību sievietēm pētniecības jomā;

8. uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt dzimumu nenodalīšanu pētniecības jomās; aicina 
akadēmiskās augstskolas, ES iestādes un dalībvalstis jau agrīnā izglītības posmā 
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popularizēt zinātni kā abiem dzimumiem interesantu darbības jomu, attēlojot kā paraugu 
sievietes, kas nodarbojas ar pētniecību.


