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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker na univerzah diplomira več kot 60 % študentk, večina višjih univerzitetnih položajev 
(na primer doktorskih in profesorskih mest) pa še vedno zasedajo moški, 

B. ker se zdi, da za raziskovalke obstaja zelo problematičen „stekleni strop“, kar pomeni, da 
je delež raziskovalk v obratnem sorazmerju z višino položaja v hierarhiji;

C. ker je osrednji vir za povečevanje deleža zaposlenosti med ženskami, kar je eden od ciljev 
strategije Evropa 2020, žensko podjetništvo; ker podjetništvo med ženskami zagotavlja 
poslovno dinamiko in inovacije, saj odpira potencial, ki v Evropski uniji še zdaleč ni 
izkoriščen,

D. ker je bil ciljni delež za udeležbo žensk v raziskavah v sedmem okvirnem programu 40 %, 
pri vmesni oceni pa je bil dejanski delež borih 25,5 %,

1. opominja Komisijo, da je bilo pri naknadni oceni šestega okvirnega programa priporočeno 
sprejetje akcijskega načrta za enakost spolov; poziva, naj se ta akcijski načrt oblikuje kot 
del skupnega strateškega okvira; 

2. poziva Komisijo, naj v skupni strateški okvir uvede financiranje po spolih;

3. poziva Komisijo, naj v sklopu skupnega strateškega okvira oblikuje medsektorski odbor 
za spremljanje zastopanosti raziskovalk in svetovanje glede tega;

4. poziva Komisijo, naj vzpostavi jasne povezave med skupnim strateškim okvirom in 
Inštitutom za enakost spolov v Vilni, da bi oblikovali bazo znanja za vključevanje načela 
enakosti spolov in da bi zagotovili močno udeležbo raziskovalk v skupnem strateškem 
okviru; 

5. poziva Komisijo, naj si še posebej prizadeva povečati število podjetnic v okvirnem 
programu za konkurenčnost in inovacije;

6. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo položaj raziskovalk in podjetnic z 
boljšimi storitvami otroškega varstva, socialno varnostjo in porodniškim dopustom; 
poudarja, da so za usklajevanje dela in družinskega življenja odgovorni oboji, moški in 
ženske;

7. vztraja, da je treba za financiranje pobud za povečevanje zaposlovanja žensk v tehnologiji 
in inovacijah in za izobraževanje raziskovalk uporabiti kohezijske sklade;

8. poudarja, da je pomembno spodbujati raziskovalne prostore, ki niso ločeni po spolu; 
poziva univerze in ustanove EU, naj že v zgodnjih fazah izobraževanja promovirajo 
znanost kot zanimivo področje za oba spola, tako da za zgled postavijo raziskovalke.


