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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Industri, Forskning 

og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

–  der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 

Union (TEU) og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til artikel 14, stk. 1, og artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 – rammeprogram for 

forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF1, 

A. henviser til, at Horisont 2020-programmet i overensstemmelse med kravene i artikel 16 i 

forordningen herom integrerer ligestilling og kønsaspektet i forskning og innovation som 

et tværgående anliggende inden for hver af de forskellige dele af arbejdsprogrammet;  

B. der henviser til, at der er tre mål om integration af kønsaspektet under Horisont 2020-

programmet, nemlig: fremme af lige muligheder og kønsbalance i projektgrupper, sikre 

ligevægt mellem kønnene i beslutningsprocesserne og integration af kønsdimensionen i 

forsknings- og innovationsindhold, som bør være kvalitativ;  

C. der henviser til, at EU er engageret i at fremme ligestilling mellem kønnene og sikre 

integration af ligestillingsaspektet i alle sine foranstaltninger; der henviser til, at forskning 

og innovation er hoveddrivkræfter for den europæiske økonomiske vækst, og at større 

repræsentation af kvinder i forskning bidrager til at udbrede innovationer; der henviser til, 

at fuldstændig udnyttelse af det potentiale, der ligger i kvinders færdigheder, viden og 

kvalifikationer, bil bidrage til at fremme vækst, job og den europæiske konkurrenceevne;  

D. der henviser til, at andelen af kvinder i rådgivende grupper i perioden 2014-2015 var 51,9 

%2; der henviser til, at dette var den eneste indikator for kvinders deltagelse, der nåede det 

fastsatte mål, som i dette tilfælde var 50 %; der henviser til, at andelen af kvindelige 

eksperter, der er registreret i ekspertdatabaserne, var på 31,1 %, og at andelen af kvinder, 

der deltog i evalueringspaneler, var på 36,7 %3; der henviser til, at ingen af disse to tal 

nåede deres respektive mål på 40 %; 

E. der henviser til, at kønsdimensionen i forsknings- og innovationsindhold var synlig i 36,2 

% af de projekter, som der blev ydet tilskud til4; der henviser til, at andelen af kvinder i 

Horisont 2020-projekter i perioden 2014-2015 var på 35,8 % af den samlede 

arbejdsstyrke, herunder ikke-forskere5; 

F. der henviser til, at Horisont 2020 ligesom alle EU-programmer tager sigte på at opfylde 

Europa 2020 og andre internationale forpligtelser, såsom COP21 og 2030-dagsordenen for 

                                                 
1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104. 
2 Horizon 2020 Monitoring Report 2015, 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf. 
3 Ibid. 
4 Horisont 2020 (EU-rammeprogram for forskning og innovation), EPRS-undersøgelse, februar 2017. 
5 Ibid. 
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bæredygtig udvikling, herunder mål nr. 5 for bæredygtig udvikling om ligestilling mellem 

kvinder og mænd; der henviser til, at disse mål ikke vil blive nået uden ny innovation, 

forskning og udvikling; understreger dog, at programmet er et supplement til 

medlemsstaternes egne investeringer i forskning og innovation;  

1. bemærker de positive ændringer, der er sket i de senere år, med hensyn til ligestilling 

mellem kvinder og mænd inden for forskning, udvikling og innovation, men henleder 

opmærksomheden på den kraftige vertikale og horisontale kønsopdeling, der har 

indflydelse på kvinder i forskningsmiljøet, og tilstedeværelsen af kulturelle og 

institutionelle barrierer; 

2. glæder sig over, at Horisont 2020 støtter forskningsorganer i deres implementering af 

ligestillingsplaner; glæder sig også over det fælles projekt mellem Kommissionen og Det 

Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) om at udvikle et 

online-redskab for ligestillingsplaner som et middel til at indkredse og dele bedste praksis 

med relevante interessehavere; 

3. understreger vigtigheden af at bevare så nære forbindelser som muligt med videnskabsfolk 

fra Det Forenede Kongerige for at undgå eventuelle forstyrrelser eller tab af viden inden 

for medicinsk forskning; 

4. glæder sig over, at en ligelig kønsfordeling blandt personale er en af de væsentlige 

faktorer i Horisont 2020-evalueringskriterierne, men opfordrer under henvisning til, at 

kvinder kun udgør 35,8 % af arbejdsstyrken, Kommissionen til at indføre et 

minimumskrav for deltagelse på 40 % af det underrepræsenterede køn i det næste 

rammeprogram; glæder sig endvidere over, at ansøgere har mulighed for at inkludere 

uddannelse og specifikke undersøgelser om kønsaspektet som støtteberettigede 

omkostninger i deres forslag; 

 5. glæder sig over de specifikke indikatorer, der bruges til at føre tilsyn med gennemførelsen 

af ligestillingsperspektivet inden for Horisont 2020, men beklager, at kun 36,2 % af de 

underskrevne tilskudsaftaler i samme periode tog hensyn til kønsdimensionen i 

forsknings- og innovationsindhold1; opfordrer derfor Kommissionen til at medtage krav 

om en vurdering af indvirkningerne på kønsaspektet, som en forudsætning for ansøgning 

om samtlige tilskud under det 9. rammeprogram;  

6. konstaterer, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen indikatorer til at vurdere 

procentandelen af projekter, der specifikt tager fat på ligestillingsspørgsmål og spørgsmål, 

der har nær tilknytning til ligestilling mellem kønnene, såsom: sundhed (navnlig sundhed 

for mødre og nyfødte), fattigdomsrelaterede og forsømte sygdomme, som i 

uforholdsmæssig høj grad rammer kvinder og børn, mad og ernæring, vand og sanitet 

samt adgang til ressourcer; bemærker i denne forbindelse manglen på indikatorer til 

måling af procentandelen af indkaldelser af forslag, der tager sigte på sådanne projekter; 

opfordrer Kommissionen til at optage indikatorer om alle disse spørgsmål i de kommende 

årsrapporter om overvågning af Horisont 2020 og i det nye rammeprogram; 

                                                 
1 Horizon 2020 Monitoring Report 2015, s. 53-217. 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf  

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
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7. bifalder den kønsbalance, der blev nået i Horisont 2020’s rådgivende grupper, hvor 

kvinders deltagelse var på 52 % i 2014 og 2015; beklager dog, at andelen af kvindelige 

eksperter, der var registreret i ekspertdatabaserne, og andelen af kvinder i 

evalueringspaneler ikke nåede målet på 40 % deltagelse af det underrepræsenterede køn; 

opfordrer Kommissionen til at foreslå nye foranstaltninger med henblik på at afhjælpe 

denne situation; 

8. glæder sig over, at et af målene i "Videnskab med og for samfundet" er at sikre ligestilling 

mellem kvinder og mænd både i forskningsprocesserne og i forskningens indhold; glæder 

sig endvidere over tilskuddet til "Støtte til forskningsinstitutioner for at gennemføre 

ligestilling mellem mænd og kvinder" og "Fremme af ligestilling mellem kønnene i 

Horisont 2020 og det europæiske forskningsrum"; beklager imidlertid, at der ikke findes 

specifikke poster på budgettet for de mål, der er skitseret i Horisont 2020; 

9. mener, at en yderligere gennemgang er nødvendig for at vurdere resultaterne af Horisont 

2020 baseret på pålidelige og sammenlignelige indikatorer såsom procentandelen af 

kvindelige deltagere og kvindelige projektkoordinatorer i programmet, og for at foreslå 

justeringer af de specifikke tiltag, hvor det er nødvendigt, med henblik på at sikre bedre 

resultater;  

10. anmoder om, at Kommissionen øger budgettet for Horisont 2020 for at øge antallet af 

deltagende universiteter og forskningsinstitutioner, og opfordrer medlemsstaterne til at 

lette adgangen til øremærkede tilskud for kvindelige forskere og videnskabsfolk for at 

fremme ligestilling i videnskabelige karrierer og fremme konkurrenceevnen i EU;  

11. opfordrer medlemsstaterne til yderligere at styrke kønsmainstreamingen i Horisont 2020 

og det fremtidige niende rammeprogram og til at støtte og styrke dialogen mellem 

forskningsinstitutioner, virksomheder og de relevante arbejdsmarkedsparter; opfordrer til 

udvikling af ligestillingsmål i strategier, programmer og projekter i alle faser af 

forskningscyklussen; 

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at 

overvinde de stadig eksisterende strukturelle uligheder mellem kønnene blandt forskere, 

især med hensyn til arbejdsvilkår - såsom lønforskelle og diskriminerende kontraktuelle 

ordninger - og i repræsentationen af kvinder i de ledende bestyrelser i 

forskningsinstitutioner og universiteter1; 

13. understreger nødvendigheden af at fremme kvindelig iværksættervirksomhed gennem 

SMV-instrumentet for at tilskynde kvinder til at overveje iværksættervirksomhed som en 

relevant karrieremulighed ved at lette adgangen til kredit, nedbringelse af bureaukrati og 

andre hindringer for, at kvinder kan starte en ny virksomhed, med henblik på at opnå 

intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; understreger desuden betydningen af 

støtteprogrammer for kvindelige iværksættere og for kvinder inden for videnskab og 

forskning og opfordrer indtrængende EU til at støtte disse programmer på en mere konkret 

måde, herunder gennem positive foranstaltninger såsom netværkssamarbejde og 

mentorprogrammer samt ved at skabe passende forudsætninger og sikre lige muligheder 

med mænd for alle aldersklasser, hvad angår uddannelse, forfremmelse, omskoling og 

                                                 
1 She Figures 2015. https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-

final.pdf#view=fit&pagemode=none  

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
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videreuddannelse;  

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge antallet og virkningen af 

bevidstgørelses- og oplysningskampagner i forbindelse med Horisont 2020 med henblik 

på at tiltrække flere piger til områderne for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab 

og matematik; opfordrer Kommissionen til at evaluere oplysningskampagnernes fokus og 

resultater med hensyn til at øge kvinders deltagelse i forskningsprojekter; 

15. tilskynder medlemsstaterne til at fremme foranstaltninger og tiltag til at øge kvinders 

lederskabspotentiale og deres deltagelse i beslutningstagningen, idet der bruges specifikke 

værktøjer såsom mentorordninger, netværksarbejde og rollemodeller for kvinders 

karrierefremgang; 

16. opfordrer Kommissionen til at anlægge en kvalitativ tilgang i 

midtvejsevalueringsrapporten om Horisont 2020 og til at bruge denne 

midtvejsevalueringsrapport til at udvikle specifikke målingsmetoder for kønnenes 

deltagelse og inklusion til brug for den efterfølgende vurdering af Horisont 2020; 

17. opfordrer til, at en uafhængig finansieringspost for kønsspecifikke 

strukturændringsprojekter (såsom GERI for 2014-2016) bibeholdes og ligeså for andre 

ligestillingsemner inden for forskning og innovation; 

18. opfordrer til, at der inkluderes en solid strategi for ligestilling mellem kønnene og målbare 

mål i forslaget til det niende rammeprogram, og til, at der foreslås mere udviklede og 

konkrete krav om integration af kønsaspektet i den forordning, der skal danne grundlag 

for det nye rammeprogram; anser det for vigtigt fortsat at understøtte ligestillingen 

mellem kønnene som et tværgående mål og som et særligt område, der kan anses for 

støtteberettiget i hver enkelt del af arbejdsprogrammet. 
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