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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât peste 60% dintre absolvenții de studii universitare sunt femei, dar majoritatea 
posturilor superioare din universități (de exemplu posturi doctorale sau de profesor 
universitar) sunt ocupate încă de bărbați; 

B. întrucât pare să existe o barieră foarte problematică în cazul cercetătoarelor, în sensul că 
ponderea femeilor din domeniul cercetării scade odată cu înaintarea pe scara ierarhică;

C. întrucât inițiativele antreprenoriale ale femeilor reprezintă un mijloc esențial de creștere a 
ratei ocupării forței de muncă în rândul femeilor, care este unul din obiectivele strategiei 
Europa 2020; întrucât spiritul antreprenorial al femeilor încurajează dinamismul și 
inovarea în afaceri, oferind un potențial care este departe de a fi fructificat în Uniunea 
Europeană;

D. întrucât rata de participare a femeilor în cercetare fusese stabilită la 40% în PC7, iar rata 
constatată la evaluarea intermediară a fost dezamăgitoare, de doar 25.5%;

1. reamintește Comisiei că în evaluarea ex post a PC6 se recomanda un plan de acțiune 
pentru egalitatea de gen; solicită stabilirea unui plan de acțiune pentru egalitatea de gen ca 
parte integrantă a cadrului strategic comun (CSC); 

2. solicită Comisiei Europene să includă dimensiunea de gen în planificarea bugetului CSC;

3. solicită Comisiei Europene să stabilească, ca parte integrantă a CSC, un comitet 
intersectorial care să monitorizeze și să sprijine reprezentarea cercetătoarelor;

4. solicită Comisiei Europene să stabilească legături clare între CSC și Institutul pentru 
egalitatea de gen din Vilnius, pentru a crea o bază de cunoștințe pentru integrarea 
principiului egalității de gen și a asigura o participare mai mare a cercetătoarelor la CSC; 

5. solicită Comisiei Europene să facă un efort deosebit pentru a crește numărul femeilor 
antreprenori în cadrul programului-cadru pentru inovație și competitivitate (PIC);

6. solicită Comisiei Europene și statelor membre să îmbunătățească situația cercetătoarelor și 
a antreprenoarelor prin îmbunătățirea infrastructurilor de îngrijire a copiilor, a dispozițiilor 
privind asigurările sociale și a concediilor de maternitate; subliniază că armonizarea vieții 
profesionale cu viața de familie este atât responsabilitatea bărbaților, cât și a femeilor;

7. insistă ca inițiativele vizând creșterea ratei ocupării forței de muncă în rândul femeilor 
implicate în tehnologie și în inovație și formarea cercetătoarelor să fie finanțate din 
Fondul de coeziune;

8. subliniază importanța promovării domeniilor de cercetare fără segregare de gen; invită 
universitățile, instituțiile UE și statele membre să promoveze știința ca pe un domeniu de 
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interes pentru ambele sexe încă de la primele etape ale educației, prin promovarea 
cercetătoarelor ca modele;


