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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže napriek tomu, že viac než 60 % absolventov vysokých škôl tvoria ženy, väčšinu 
vyšších postov na univerzitách (napríklad posty pre absolventov doktorandského štúdia 
a posty profesorov) naďalej zastávajú muži,

B. keďže výskumné pracovníčky očividne narážajú na veľmi problematický „sklený strop“, 
čo znamená, že ich podiel klesá so zvyšujúcou sa funkciou,

C. keďže podnikanie žien má kľúčový vplyv na zvyšovanie počtu zamestnaných žien, čo je 
jeden z cieľov stratégie Európa 2020, keďže podnikateľská činnosť žien je zárukou 
dynamiky podnikania a inovácií a predstavuje potenciál, ktorý nie je v Európskej únii ani 
zďaleka využitý,

D. keďže cieľovou hodnotou pre zapojenie žien do výskumu v 7. rámcovom programe bolo 
40 %, avšak hodnotenie v polovici obdobia ukázalo, že sa dosiahlo len neuspokojivých 
25,5 %,

1. pripomína Komisii, že v hodnotení 6. rámcového programu ex post sa odporúča prijať 
akčný plán pre rodovú rovnosť; vyzýva na prijatie akčného plánu pre rodovú rovnosť ako 
súčasť spoločného strategického rámca;

2. vyzýva Európsku komisiu, aby do spoločného strategického rámca začlenila rodové 
rozpočtovanie;

3. žiada Európsku komisiu, aby v rámci spoločného strategického rámca zriadila prierezový 
výbor, ktorý by monitoroval zastúpenie výskumných pracovníčok a poskytoval v tejto 
oblasti poradenstvo;

4. žiada Európsku komisiu, aby vybudovala jasné prepojenie medzi spoločným strategickým 
rámcom a Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť vo Vilniuse s cieľom vytvoriť 
vedomostný základ pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a zabezpečiť výrazné 
zapojenie výskumných pracovníčok do spoločného strategického rámca;

5. vyzýva Európsku komisiu, aby vyvinula osobitné úsilie a zvýšila počet podnikateliek v 
rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie;

6. žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby zlepšili situáciu výskumných pracovníčok 
a podnikateliek skvalitnením zariadení starostlivosti o deti, systémov sociálneho 
zabezpečenia a materských dovoleniek; zdôrazňuje, že zladenie pracovného a rodinného 
života je rovnako zodpovednosťou mužov, ako aj žien;

7. nástojí na využívaní kohéznych fondov ako prostriedku na financovanie iniciatív 
zameraných na zvýšenie počtu žien zamestnaných v oblasti technológií a inovácií a na 
výchovu výskumných pracovníčok;
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8. zdôrazňuje dôležitosť podpory oblastí výskumu bez rodovej segregácie; vyzýva 
univerzity, inštitúcie EÚ a členské štáty, aby od raných fáz vzdelávania podporovali vedu 
ako oblasť záujmu pre obe pohlavia, a to propagovaním výskumných pracovníčok ako 
vzorov.


