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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że 60% absolwentów uniwersytetów to kobiety, ale większość 
stanowisk wyższego szczebla (tj. stanowisk akademickich doktorów i profesorów) wciąż 
zajmują mężczyźni, 

B. mając na uwadze, że kobiety naukowcy wydają się borykać z poważnym problemem 
„szklanego sufitu”, co oznacza, że udział kobiet naukowców zmniejsza się wraz ze stażem 
pracy,

C. mając na uwadze, że przedsiębiorczość kobiet to kluczowe źródło rosnącej stopy 
zatrudnienia kobiet, co stanowi jeden z celów strategii Europa 2020; mając na uwadze, że 
przedsiębiorczość kobiet zapewnia biznesowi dynamikę i innowację, oferując potencjał, 
który w Unii Europejskiej jest wykorzystywany w niewielkim stopniu,

D. mając na uwadze, że 7. program ramowy zakładał 40-procentowy udział kobiet w 
badaniach, a w ocenie śródokresowej okazało się, że liczba ta sięgnęła zaledwie 
rozczarowujących 25,5%,

1. przypomina Komisji, że ocena ex post 6. programu ramowego zalecała opracowanie planu 
działania na rzecz równości płci; wzywa do opracowania planu działania na rzecz 
równości płci jako części wspólnych ram strategicznych; 

2. wzywa Komisję Europejską do uwzględniania aspektu płci przy sporządzaniu budżetu w 
obrębie wspólnych ram strategicznych;

3. wzywa Komisję Europejską do powołania w obrębie wspólnych ram strategicznych 
komitetu interdyscyplinarnego w celu monitorowania i doradzania w zakresie 
reprezentacji kobiet naukowców;

4. wzywa Komisję Europejską wyraźnego powiązania wspólnych ram strategicznych z 
Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w Wilnie, tak aby utworzyć 
bazę wiedzy na rzecz uwzględniania aspektu płci i zapewnienia szerokiego udziału kobiet 
naukowców we wspólnych ramach strategicznych; 

5. wzywa Komisję Europejską do dołożenia szczególnych starań, by zwiększyć liczbę kobiet 
przedsiębiorców w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji;

6. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do poprawy sytuacji kobiet 
naukowców i przedsiębiorców dzięki lepszym usługom w zakresie opieki nad dzieckiem, 
przepisom w sprawie zabezpieczenia społecznego i urlopowi macierzyńskiemu; 
podkreśla, że godzenie życia zawodowego z rodzinnym leży w gestii zarówno mężczyzn, 
jak i kobiet;

7. nalega na korzystanie z funduszy spójności w celu finansowania inicjatyw nakierowanych 
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na zwiększanie zatrudnienia kobiet na polu technologii i innowacji, a także kształcenia 
kobiet naukowców;

8. podkreśla znaczenie promowania dziedzin badawczych niepodlegających segregacji 
płciowej; wzywa wyższe uczelnie oraz instytucje UE i państwa członkowskie do 
promowania nauki już od wczesnych faz edukacji jako dziedziny interesującej obie płcie 
przez ukazywanie kobiet naukowców jako wzoru do naśladowania.


