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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Över 60 procent av studenter som tar universitetsexamen är kvinnor, men majoriteten av 
de högre posterna på universiteten (t.ex. doktorand- och professorstjänster) innehas 
fortfarande av män. 

B. Det verkar finnas ett mycket besvärligt glastak för kvinnliga forskare, vilket innebär att 
andelen kvinnliga forskare minskar ju högre upp på karriärstegen de är.

C. Kvinnligt entreprenörskap är en viktig källa till ökad sysselsättning bland kvinnor, vilket 
är ett av målen med Europa 2020-strategin. Kvinnligt entreprenörskap garanterar 
företagsdynamik och innovation och utgör en potential som inte alls tas tillvara inom 
Europeiska unionen.

D. Målet för kvinnligt deltagande i forskning var i det sjunde ramprogrammet 40 procent och 
den nedslående siffran var vid utvärderingen efter halva tiden endast 25,5 procent.

1. Europaparlamentet påminner kommissionen om att efterhandsutvärderingen av det sjätte 
ramprogrammet rekommenderade en handlingsplan för jämställdhet. Parlamentet kräver 
att en sådan införs som en del av det gemensamma strategiska ramverket.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en genusbaserad budget i det 
gemensamma strategiska ramverket.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en övergripande kommitté som 
ansvarar för övervakning av och rådgivning om andelen kvinnliga forskare som en del av 
det gemensamma strategiska ramverket.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa en tydlig koppling mellan det 
gemensamma strategiska ramverket och jämställdhetsinstitutet i Vilnius i syfte att skapa 
en kunskapsbas för införlivande av jämställdhetsaspekten samt för att säkra kvinnliga 
forskares deltagande i det gemensamma strategiska ramverket. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en särskild insats för att öka antalet 
kvinnliga entreprenörer i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra situationen 
för kvinnliga forskare och entreprenörer genom bättre barnomsorg, 
socialförsäkringsvillkor och villkor för mammaledighet. Parlamentet understryker att både 
män och kvinnor har ansvar för att hitta en balans mellan arbete och familjeliv.

7. Europaparlamentet insisterar på att använda sammanhållningsfonder för att finansiera 
åtgärder som strävar efter att öka antalet kvinnor anställda inom teknologi och innovation 
samt att utbilda kvinnliga forskare.



PE465.037v01-00 4/4 PA\868349SV.doc

SV

8. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att främja forskningsområden där det inte 
råder någon könssegregation. Parlamentet uppmanar universiteten, EU-institutionerna och 
medlemsstaterna att framhålla vetenskap som ett intresseområde för båda könen från de 
tidiga utbildningsstadierna, genom att lyfta fram kvinnliga forskare som förebilder.


