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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

A. overwegende dat  meer dan 60% van de aan universiteiten afstuderende studenten 
vrouwen zijn, doch dat het merendeel van de hoge posten (bijv. van hoogleraar, professor) 
nog steeds door mannen wordt bezet,

B. overwegende dat er een zeer problematisch "glazen plafond" voor vrouwelijke 
wetenschappers lijkt te bestaan, met als gevolg dat in de hogere rangen het aantal 
vrouwelijke wetenschappers afneemt;

C. overwegende dat vrouwelijk ondernemerschap een essentiële factor is om de 
arbeidsparticipatiegraad van vrouwen te verhogen, een van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie; voorts overwegende dat vrouwelijk ondernemerschap zorgt voor 
bedrijfsdynamiek en -innovatie, waarvan het potentieel in de Europese Unie bij lange na 
niet wordt benut,

D. overwegende dat het streefcijfer voor de participatie van vrouwen aan onderzoek in het 
zevende kaderprogramma 40% was en dit cijfer bij de tussentijdse evaluatie slechts op een 
teleurstellende 25,5% uitkwam,

1. herinnert de Commissie eraan dat in de ex-postevaluatie van het zesde kaderprogramma 
een genderactieplan werd aanbevolen; dringt aan op de opstelling van een 
genderactieplan als onderdeel van het gemeenschappelijk strategisch kader;

2. verzoekt de Commissie in het gemeenschappelijk strategisch kader genderbudgettering 
toe te passen;

3. verzoekt de Commissie als onderdeel van het gemeenschappelijk strategisch kader een 
multidisciplinaire commissie in te stellen voor controle en advies inzake de 
vertegenwoordiging van vrouwelijke wetenschappers;

4. dringt bij de Commissie aan op een duidelijke koppeling tussen het gemeenschappelijk 
strategisch kader en het gendergelijkheisdsinstituut in Vilnius ten einde een kennisbasis 
voor gendermainstreaming te creëren en voor een  sterke participatie van vrouwelijke 
wetenschappers aan het gemeenschappelijk strategisch kader te zorgen;

5. doet een beroep op de Commissie zich met name in te zetten  voor een verhoging van het 
aantal vrouwelijke ondernemers dat aan het kaderprogramma voor concurrentievermogen 
en innovatie deelneemt;

6. roept de Commissie en de lidstaten op om de situatie voor vrouwelijke wetenschappers en 
ondernemers te verbeteren middels betere kinderopvangfaciliteiten, sociale-
zekerheidsvoorzieningen en ouderschapsverlof; benadrukt dat het de 
verantwoordelijkheid van zowel mannen als vrouwen is werk en gezinsleven te 
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combineren;

7. dringt erop aan dat het Cohesiefonds voor de financiering van initiatieven ter verhoging 
van de participatie van vrouwen aan technologie en innovatie en de opleiding van 
vrouwelijke wetenschappers wordt ingezet; 

8. onderstreept het belang van de bevordering van onderzoeksgebieden waarop beide seksen 
vertegenwoordigd zijn; roept de universiteiten, de EU-instellingen en de lidstaten op om 
wetenschap al in de eerste stadia van de opleiding te promoten als een interessant gebied 
voor beide seksen door vrouwelijke wetenschappers als rolmodel te introduceren.


