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AVIZ 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, 

cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

–  având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 14 alineatul (1) și articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 

1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire 

a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și de 

abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE1, 

A. întrucât programul Orizont 2020, în conformitate cu cerințele articolul 16 din 

regulamentul aferent, integrează egalitatea de gen și dimensiunea de gen în cercetare și 

inovare ca temă transversală, în fiecare dintre diferitele etape ale programului de lucru;  

B. întrucât, în programul Orizont 2020, sunt prevăzute trei obiective de integrare, și anume: 

promovarea egalității de șanse și a echilibrului de gen în echipele de proiect, asigurarea 

echilibrului de gen în procesul decizional și integrarea unei dimensiuni de gen în 

conținutul cercetării și inovării, care să fie calitativă; 

C. întrucât UE și-a asumat angajamentul de a promova egalitatea de gen și de a asigura 

integrarea dimensiunii de gen în toate acțiunile sale; întrucât cercetarea și inovarea 

reprezintă motoare esențiale ale creșterii economice europene, iar o mai mare reprezentare 

a femeilor în cercetare contribuie la răspândirea inovațiilor; întrucât valorificarea 

potențialului deplin al aptitudinilor, cunoștințelor și calificărilor femeilor va contribui la 

stimularea creșterii economice, a locurilor de muncă și a competitivității europene;  

D. întrucât în perioada 2014-2015 procentul de femei din grupurile consultative a fost de 

51,9%2; întrucât acesta a fost singurul indicator legat de participarea femeilor care a 

îndeplinit obiectivul specific stabilit, în cazul de față - 50%; întrucât proporția de experte 

înregistrate în bazele de date de experți a fost de 31,1 %, iar proporția de femei care 

participă în comisiile de evaluare a fost de 36,7%3; întrucât ambele cifre nu au îndeplinit 

obiectivele specifice corespunzătoare de 40 %; 

E. întrucât dimensiunea de gen în conținutul cercetării și al inovării a fost vizibilă în 36,2 % 

din proiectele atribuite4; întrucât în perioada 2014-2015, procentul de femei participante la 

proiectele din programul Orizont 2020 a fost de 35,8 % din forța de muncă totală, inclusiv 

personalul din afara cercetării5; 

                                                 
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 104. 
2 Raport de monitorizare 2015, Orizont 2020, 

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

ng_report.pdf. 
3 Ibid. 
4 Orizont 2020 Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare, Studiu EPRS, februarie 2017. 
5 Ibid. 



 

PE599.697v02-00 4/7 AD\1124285RO.docx 

RO 

F. întrucât programul Orizont 2020, la fel ca toate programele UE, urmărește îndeplinirea 

angajamentelor asumate în Strategia Europa 2020, precum și a altor angajamente 

internaționale, cum ar fi COP21 și Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv 

obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) nr. 5 pentru egalitatea de gen; întrucât aceste 

scopuri nu vor putea fi atinse fără a se recurge la inovare, cercetare și dezvoltare; 

subliniază, însă, că programul este complementar investițiilor proprii ale statelor membre 

în domeniul cercetării și inovării,  

1. remarcă schimbările pozitive din ultimii ani în ceea ce privește egalitatea între femei și 

bărbați în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, dar atrage atenția asupra puternicei 

segregări verticale și orizontale care afectează femeile din mediul academic și asupra 

prezenței unor bariere culturale și instituționale; 

2. salută faptul că programul Orizont 2020 sprijină organismele de cercetare în 

implementarea planurilor vizând egalitatea de gen; salută, de asemenea, proiectul comun 

al Comisiei și al Institutului European pentru Egalitatea de Gen care urmărește crearea 

unui instrument online pentru planurile privind egalitatea de gen, ca mijloc de identificare 

și de schimb de bune practici cu părțile interesate relevante; 

3. subliniază importanța menținerii unor relații cât mai strânse cu oamenii de știință din 

Marea Britanie, pentru a evita întreruperile sau pierderile de cunoștințe în domeniul 

cercetării medicale; 

4. salută faptul că echilibrul de gen în rândul personalului reprezintă unul dintre factorii de 

clasificare în criteriile de evaluare din Orizont 2020, având în vedere că femeile reprezintă 

35,8% din forța de muncă; invită Comisia să introducă o cerință privind o participare 

minimă de 40% a sexului sub-reprezentat în următorul program-cadru; salută, totodată, 

faptul că solicitanții au posibilitatea de a include în propunerile lor, la rubrica cheltuielilor 

eligibile, instruirea și studiile specifice pe tema dimensiunii de gen; 

 5. salută indicatorii specifici folosiți pentru a monitoriza implementarea perspectivei 

egalității de gen în programul Orizont 2020, dar regretă faptul că doar 36,2 % din 

granturile semnate în aceeași perioadă au luat în considerare dimensiunea de gen în 

conținutul cercetării și al inovării1; invită, prin urmare, Comisia să includă elaborarea unei 

evaluări de gen, ca o condiționalitate ex ante, care să se aplice tuturor granturilor din 

cadrul celui de-al nouălea Program-cadru;  

6. remarcă faptul că, în prezent, nu există indicatori care să evalueze procentul de proiecte 

care abordează specific chestiuni privind egalitatea de gen și aspectele strâns legate , cum 

ar fi: sănătatea (în special sănătatea maternă și a noului născut), bolile legate de sărăcie și 

bolile neglijate, care afectează în mod disproporționat femeile și copiii, hrana și nutriția, 

apa și salubritatea, precum și accesul la resurse; remarcă, în acest sens, absența unor 

indicatori de măsurare a procentului de cereri de propuneri care vizează astfel de proiecte; 

invită Comisia să includă indicatori pentru toate aceste chestiuni în viitoarele rapoarte 

anuale de monitorizare a programului Orizont 2020 și în noul program-cadru; 

                                                 
1 Raport de monitorizare 2015, Orizont 2020, p. 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. salută echilibrul de gen la care s-a ajuns în grupurile consultative ale programului Orizont 

2020, participarea femeilor atingând 52 % în 2014 și 2015; regretă, totuși, că procentul de 

experte înregistrate în bazele de date de experți și procentul de femei care participă în 

comisiile de evaluare nu au atins ținta de 40 % de participare a sexului sub-reprezentat; 

invită Comisia să propună noi măsuri pentru a remedia această situație; 

8. salută faptul că unul dintre obiectivele din secțiunea „Știință cu și pentru societate” este 

asigurarea egalității de gen atât în procesul de cercetare, cât și în conținutul cercetării; 

salută, totodată, acordarea burselor „Sprijin pentru organizațiile de cercetare pentru 

aplicarea planurilor de egalitate de gen” și „Promovarea egalității de gen în programul 

Orizont 2020 și în Spațiul european de cercetare”; regretă, totuși, faptul că nu există linii 

bugetare speciale pentru obiectivele prevăzute în programul Orizont 2020; 

9. consideră că este necesară o nouă reexaminare pentru a evalua rezultatele programului 

Orizont 2020, bazată pe indicatori fiabili și comparabili, cum ar fi procentul de femei 

participante și coordonatoare de proiect în cadrul programului, precum și pentru a propune 

ajustări la acțiunile specifice, dacă este necesar, pentru a obține rezultate mai bune;  

10. cere Comisiei să mărească bugetul programului Orizont 2020, pentru a crește numărul 

universităților și instituțiilor de cercetare participante și invită statele membre să faciliteze 

accesul la granturi specifice pentru cercetătoare și femeile de știință, pentru a încuraja 

egalitatea în carierele științifice și pentru a crește competitivitatea la nivelul Uniunii;  

11. invită statele membre să consolideze mai mult integrarea perspectivei de gen în programul 

Orizont 2020 și în viitorul Program-cadru nr. 9, precum și să sprijine și să întărească 

dialogul dintre instituțiile de cercetare, întreprinderi și parteneri sociali asociați; cere să se 

elaboreze obiective specifice privind egalitatea de gen în strategii, programe și proiecte în 

toate etapele ciclului de cercetare; 

12. invită Comisia și statele membre să-și intensifice eforturile pentru a elimina inegalitățile 

structurale de gen rămase în rândul cercetătorilor, în special în ceea ce privește condițiile 

de lucru – cum ar fi: diferențele de remunerare și dispozițiile contractuale discriminatorii – 

și în reprezentarea femeilor în consiliile de conducere ale instituțiilor de cercetare și ale 

universităților1; 

13. subliniază că trebuie promovat antreprenoriatul femeilor prin instrumentul pentru IMM-

uri, astfel încât să se încurajeze femeile să considere antreprenoriatul ca o opțiune 

relevantă de carieră, facilitând accesul la credite, reducând birocrația și alte obstacole 

pentru start-up-urile create de femei, cu scopul de a realiza o creștere inteligentă, 

sustenabilă și incluzivă; subliniază, totodată, importanța programelor de sprijin pentru 

antreprenoare și pentru femeile din mediul științific și academic și îndeamnă UE să 

sprijine aceste programe într-un mod mai concret, inclusiv prin acțiuni pozitive, cum ar fi 

crearea de rețele și programe de mentorat, precum și prin crearea unor condiții adecvate și 

asigurarea de șanse egale cu bărbații la toate vârstele, pentru pregătire, promovare, 

recalificare și reconversie profesională;  

14. invită Comisia și statele membre să mărească numărul și impactul campaniilor de 

                                                 
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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conștientizare și informare dedicate programului Orizont 2020, pentru a atrage mai multe 

fete în domeniile STIM și pentru a stimula participarea femeilor la proiectele de cercetare; 

invită Comisia să analizeze publicul țintă urmărit de campanile de informare și să 

evalueze în ce măsură au reușit aceste campanii să mărească participarea femeilor la 

proiectele de cercetare; 

15. încurajează statele membre să promoveze măsuri și acțiuni care încurajează potențialul de 

conducere a femeilor și participarea lor la procesul decizional, folosind instrumente 

specifice cum ar fi mentoratul, crearea de rețele și promovarea de modele de urmat pentru 

evoluția profesională a femeilor; 

16. invită Comisia să adopte o abordare calitativă în reportul intermediar de evaluare al 

programului Orizont 2020 și să folosească raportul de evaluare intermediară pentru a 

elabora măsurători specifice ale participării și incluziunii de gen, care să fie folosite în 

evaluarea ex-post a programului Orizont 2020; 

17. cere menținerea unei linii de finanțare independente pentru proiectele de schimbări 

structurale legate de gen (cum ar fi GERI pentru perioada 2014-2016), precum și pentru 

alte teme vizând egalitatea de gen în cercetare și inovare; 

18. cere includerea unei strategii solide pentru egalitatea de gen și a unor obiective măsurabile 

în propunerea privind cel de al 9-lea Program-cadru, precum și a unor cerințe mai 

dezvoltate și concrete privind incluziunea de gen în regulamentul de bază, care să fie 

propuse în noul program-cadru; consideră că este important ca egalitatea de gen să fie 

sprijinită în continuare ca obiectiv transversal și ca domeniu specific eligibil pentru 

finanțare în fiecare dintre diferitele etape ale programului de lucru. 
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