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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за 

резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС), както и член 8 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид член 14, параграф 1 и член 16 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на 

„Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 

2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO1, 

А. като има предвид, че програмата „Хоризонт 2020“, в съответствие с изискванията на 

член 16 от регламента за нея, интегрира равенството между половете и измерението 

на пола в научноизследователската и новаторската дейност като хоризонтален 

въпрос във всяка от отделните части на работната програма; 

Б. като има предвид, че съгласно „Хоризонт 2020“са определени три цели на 

интегрирането, а именно: насърчаване на равните възможности и на балансираното 

представителство на половете в екипите по проекти, като се гарантира баланс 

между половете в процеса на вземане на решения, и интегриране на измерението на 

пола в съдържанието на научноизследователската и новаторската дейност, което 

следва да бъде в качествено отношение; 

В. като има предвид, че ЕС е поел ангажимент да насърчава равенството между 

половете и да гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете 

във всички свои действия; като има предвид, че научните изследвания и иновациите 

са основна движеща сила за европейския икономически растеж и че по-силното 

представителство на жените в научните изследвания допринася за 

разпространението на иновациите; като има предвид, че оползотворяването в пълна 

степен на уменията, знанията и квалификацията на жените ще допринесе за 

насърчаването на растежа, работните места и конкурентоспособността на Европа; 

Г. като има предвид, че за периода 2014 – 2015 г. делът на жените в консултативни 

групи е бил 51,9%2; като има предвид, че това е единственият показател във връзка 

с участието на жените, който постига установената в този случай цел от 50%; като 

има предвид, че делът на жените експерти, регистрирани в базите данни на 

експерти, е бил 31,1%, а делът на жените, участващи в комисии за оценка, е бил 

36,7%3; като има предвид, че и двете стойности са под съответните цели от 40%; 

Д. като има предвид, че измерението на пола в научноизследователското и 

иновационното съдържание е било видимо в 36,2% от проектите, получили 

                                                 
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104. 
2 „Хоризонт 2020“ Мониторингов доклад за 2015 г., 

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

ng_report.pdf. 
3 Пак там. 
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безвъзмездно финансиране1; като има предвид, че в периода 2014 – 2015 г. делът на 

жените, участващи в проекти по линия на програмата „Хоризонт 2020“, е бил 35,8% 

от общия брой на работната сила, включително лицата, които не са изследователи2; 

Е. като има предвид, че като всички програми на ЕС, програмата „Хоризонт 2020“ има 

за цел да постигне целите на стратегията „Европа 2020“ и други международни 

ангажименти, като например на COP21 и Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие, включително цел за устойчиво развитие № 5 за равенство между 

половете; като има предвид, че тези цели няма да бъдат постигнати без нови 

иновации, научноизследователска и развойна дейност; подчертава обаче, че 

програмата е допълваща спрямо инвестициите на самите държави членки в научни 

изследвания и иновации; 

1. отбелязва положителните промени през последните години по отношение на 

равенството между жените и мъжете в областта на научните изследвания, 

развойната дейност и иновациите, но насочва вниманието към силната вертикална и 

хоризонтална сегрегация по отношение на академичната кариера на жените и 

наличието на културни и институционални пречки; 

2. приветства факта, че „Хоризонт 2020“ предоставя подкрепа за 

научноизследователски организации при изпълнението на планове за равенство 

между половете; също така приветства съвместния проект на Комисията и на 

Европейския институт за равенство между половете за създаването на онлайн 

инструмент за планове за равенство между половете като средство за определяне и 

обмен на най-добрите практики със съответните заинтересовани страни; 

3. подчертава значението на поддържането на възможно най-тесни отношения с 

учените от Обединеното кралство с цел да се избегне прекъсване или загуба на 

знания в областта на медицинските изследвания; 

4. приветства факта, че балансът между половете сред персонала е един от 

класиращите фактори сред критериите за оценка в „Хоризонт 2020“ с оглед на 

факта, че жените представляват едва 35,8% от работната сила; призовава Комисията 

в следващата рамкова програма да въведе изискване за минимално участие от 40% 

на по-слабо представения пол; приветства освен това факта, че кандидатите имат 

възможност да включат обучението и специфичните изследвания, свързани с пола, 

като допустими разходи в своите предложения; 

 5. приветства специфичните показатели, използвани за наблюдение на изпълнението 

на перспектива за равенство между половете в „Хоризонт 2020“, но изразя 

съжаление относно факта, че едва 36,2% от одобрените безвъзмездни средства за 

същия период са отчели измерението на пола в научноизследователското и 

иновационното съдържание3; поради това призовава Комисията да включи 

изготвянето на оценка на въздействието по отношение на равенството между 

                                                 
1 Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020, проучване на Службата на ЕП за 

парламентарни изследвания, февруари 2017 г. 
2 Пак там. 
3 „Хоризонт 2020“ Мониторингов доклад за 2015 г., стр. 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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половете като предварително условие за кандидатстване за всякакви видове 

безвъзмездни средства по линия на Деветата рамкова програма; 

6. отбелязва, че понастоящем не съществуват показатели за оценка на процента на 

проектите, които разглеждат конкретно въпросите за равенство между половете и 

въпросите, тясно свързани с равенството между половете, като например: здраве (и 

по-конкретно майчиното здраве и здравето на новородените), болестите, свързани с 

бедността, и пренебрегваните болести, които засягат в непропорционална степен 

жените и децата, храната и храненето, водоснабдяването, канализацията и достъпа 

до ресурси; в тази връзка отбелязва липсата на показатели за измерване на процента 

на поканите за представяне на предложения, в рамките на които се търсят такива 

проекти; призовава Комисията да включи показатели за всички тези въпроси в 

бъдещите годишни мониторингови доклади за „Хоризонт 2020“ и в новата рамкова 

програма; 

7. приветства баланса между половете, който е постигнат в рамките на 

консултативните групи по „Хоризонт 2020“, където през 2014 и 2015 г. участието на 

жените е било 52%; изразява съжаление, че делът на жените експерти, регистрирани 

в базите данни на експертите, и делът на жените, участващи в комисии за оценка, не 

е достигнал целта за участие на по-слабо представения пол от 40%; призовава 

Комисията да предложи нови мерки за справяне с това положение; 

8. приветства факта, че една от целите на „Наука със и за обществото“ е да се 

гарантира равенство между половете както в процеса на научните изследвания, така 

и по отношение на тяхното съдържание; приветства също така предоставянето на 

безвъзмездни средства за „Подкрепа за научноизследователските организации с цел 

изпълняване на плановете за равенство между половете“ и „Насърчаване на 

равенството между половете в рамките на „Хоризонт 2020“ и европейското 

научноизследователско пространство“; изразява обаче съжаление, че няма 

конкретни бюджетни редове за определените в програма „Хоризонт 2020“ цели; 

9. счита, че е необходим допълнителен преглед, за да се оценят резултатите на 

„Хоризонт 2020“, въз основа на надеждни и сравними показатели, като например 

процент на жените участници и жените координатори на проекти по програмата, 

както и при необходимост да бъдат предложени корекции на специфичните 

действия с цел да се осигурят по-добри резултати; 

10. изисква от Комисията да увеличи бюджета на „Хоризонт 2020“ с цел да се увеличи 

броят на участващите университети и научноизследователски институции и 

призовава държавите членки да улеснят достъпа до специалните стипендии за жени 

учени и жени изследователи с цел да се насърчава равенството при научните 

кариери и да се повишава конкурентоспособността в ЕС; 

11. призовава държавите членки да укрепват допълнително принципа на равенство 

между половете в рамките на „Хоризонт 2020“ и бъдещата Девета рамкова програма 

ида подпомагат и укрепват диалога между научноизследователските институции, 

предприятията и съответните социални партньори; призовава за разработването на 

цели за равенство между половете в стратегиите, програмите и проектите на всички 

етапи от научноизследователския цикъл; 
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12. призовава Комисията и държавите членки да полагат повече усилия за 

преодоляване на все още съществуващите структурни неравенства между половете 

сред изследователите, по-специално при условията на труд – като например 

разликите в заплащането и дискриминационните договорни отношения – и при 

представителството на жените в управителните съвети на научноизследователските 

институции и университетите1; 

13. изтъква необходимостта от стимулиране на предприемачеството сред жените чрез 

инструмента за МСП, за да бъдат насърчени жените да разглеждат 

предприемачеството като възможен вариант за кариера, като се улеснява достъпът 

до кредитиране и се намаляват бюрокрацията и другите пречки пред стартиращите 

предприятия на жени, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж; подчертава освен това значението на програмите за подпомагане на жените 

предприемачи и на жените в областта на науката и в академичните среди и 

настоятелно призовава ЕС да оказва на тези програми по-осезаема подкрепа, 

включително чрез положителни действия като програми за изграждане на мрежи за 

професионални контакти и програми за наставничество на работното място, както и 

чрез създаване на подходящи условия и осигуряване на възможности наравно с 

мъжете за всяка възраст по отношение на обучението, професионалното развитие, 

придобиването на нови умения и преквалификацията; 

14. призовава Комисията и държавите членки да увеличат броя и да засилят 

въздействието на кампаниите за повишаване на осведомеността и информиране, 

свързани с „Хоризонт 2020“, с цел да бъдат привлечени повече момичета в сферата 

на науката, технологиите, инженерството и математиката и да се засили участието 

на жените в научноизследователски проекти; призовава Комисията да извърши 

оценка на насочеността и успеха на кампаниите за повишаване на осведомеността 

по отношение на увеличаването на участието на жените в научноизследователски 

проекти; 

15. насърчава държавите членки да поощряват мерки и действия за подпомагане на 

потенциала за лидерство на жените и тяхното участие в процеса на вземане на 

решения, като се използват специфични инструменти като наставничество на 

работното място, изграждане на мрежи за професионални контакти и модели за 

подражание за кариерно израстване на жените; 

16. призовава Комисията да приеме качествен подход в доклада за междинна оценка на 

„Хоризонт 2020“ и да използва доклада за междинна оценка за разработването на 

специфични мерки за участие на двата пола и приобщаване, които да бъдат 

използвани в последващата оценка на „Хоризонт 2020“; 

17. призовава за запазване на независим бюджетен ред за финансиране на проекти за 

структурни промени, свързани с пола ( като например GERI за периода 2014 – 

2016 г.), както и на други теми, свързани с равенството между половете, в областта 

на научните изследвания и иновациите; 

                                                 
1 She Figures 2015 (За жената в цифри – 2015 г.)  

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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18. призовава за включването на стабилна стратегия за равенство между половете и 

измерими цели в предложението за Деветата рамкова програма и за по-добре 

развити и по-конкретни изисквания относно включването на половете в основния 

регламент, които следва да бъдат предложени за новата рамкова програма; счита, че 

е важно да се продължи подкрепата за равенството между половете като 

хоризонтална цел и като специфична област, допустима за финансиране на всеки от 

различните етапи на работната програма. 
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