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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et üle 60% ülikoolilõpetajatest on naised, kuid enamik juhtivaid kohti 
ülikoolides (nt doktorite ja professorite ametikohad) on endiselt meeste käes;

B. arvestades, et alates Euroopa Teadusnõukogu asutamisest 2007. aastal on Euroopa 
Teadusnõukogu vahenditest rahastamiseks välja valitud 1700 projekti, mis tähendab 
ligikaudu 2,5 miljardit eurot toetusi, ja arvestades, et peaaegu 90% nendest toetustest 
eraldati meeskandidaatidele;

C. arvestades, et naisteadlaste jaoks tundub eksisteerivat väga problemaatiline nn klaaslagi, 
mis tähendab seda, et kõrgematel ametikohtadel naisteadlaste osakaal väheneb;

D. arvestades, et naiste ettevõtlus on peamine võimalus suurendada naiste tööhõivet, mis on 
üks Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke; arvestades, et naiste ettevõtlusega tagatakse 
äritegevuse dünaamika ja innovatsioon ning avatakse potentsiaal, mida Euroopa Liidus 
kaugeltki ei rakendata;

E. arvestades, et seitsmenda raamprogrammi eesmärk oli suurendada naisteadlase osakaalu 
40%-ni, aga raamprogrammi vahehindamise ajal oli see näitaja kahjuks vaid 25,5%; 
arvestades siiski, et see tähendab väikest edasiminekut võrreldes naisteadlaste 
osalusmääraga kuuendas raamprogrammis;

F. arvestades, et ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühist strateegilist 
raamistikku käsitleva rohelise raamatu teemal toimunud üldsusega konsulteerimise käigus 
leiti, et sooline tasakaal tuleks täielikult integreerida ühise strateegilise raamistiku
kõikidesse aspektidesse,

1. tuletab komisjonile meelde, et kuuenda raamprogrammi järelhinnangus soovitati soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava loomist; nõuab soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava 
loomist ühise strateegilise raamistiku osana;

2. kritiseerib asjaolu, et rohelises raamatus „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute 
ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine” eiratakse soolisi 
erinevusi, ja asjaolu, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ei võeta piisavalt 
arvesse;

3. palub, et komisjon rakendaks ühises strateegilises raamistikus soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist – sealhulgas kõikides ühise strateegilise raamistiku osaks olevates 
programmides –, kehtestades soolised näitajad seoses naiste osalusega ELi rahastatavates 
teadusuuringutes ning kogudes sooliselt eristatud andmeid naiste ja meeste esindatuse 
ning rahaliste vahendite eraldamise kohta;

4. palub komisjonil ergutada rahvusvahelist koostööd ja edendada naise rolli selles 
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kontekstis;

5. kutsub ülikoole ja teadusasutusi üles rakendama võrdõiguslikkuse strateegiaid ja 
võimaldama naistel osaleda teadusvaldkondades;

6. palub komisjonil edendada tulemuspõhiseid kriteeriume, mis aitavad naistel teha edukat 
karjääri teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonnas meestega võrdsetel 
alustel, ning töötada välja positiivse diskrimineerimise meetodid niisuguste 
teadusprojektide jaoks, kus naisteadlaste arv moodustab 40% koguarvust, mis peaks 
olema ka naiste esindatuse eesmärk ühises strateegilises raamistikus;

7. kutsub komisjoni üles looma valdkonnaülese komisjoni, et jälgida naisteadlaste 
esindatavust ühise strateegilise raamistiku osana ja nõustada selles küsimuses;

8. märgib, et paljude liikmesriikide haridussüsteemis on sellistes teadusvaldkondades nagu 
loodusteadused endiselt ülekaalus soostereotüübid1;

9. on seisukohal, et tuleb läbi vaadata kõrgematele teadusalastele ametikohtadele (nt 
professori ametikohad) edutamise kriteeriumid, et lisada tugev sooperspektiiv ja tegeleda 
naiste puudumisega nendel ametikohtadel;

10. kutsub komisjoni üles looma selged seosed ühise strateegilise raamistiku ja Vilniuses 
asuva Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi vahel, et luua teadmistebaas soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks ja tagada naisteadlaste tugev esindatus ühises 
strateegilises raamistikus; kutsub Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti üles 
analüüsima nn lekkivat torujuhet, kuna paljud noored naisteadlased loobuvad mingil 
hetkel oma teaduskarjäärist2;

11. nõuab ettevõtluskultuuri arendamise eesmärgil immateriaalsete varade ja sotsiaalse 
vastutuse edendamist;

12. kutsub komisjoni üles pingutama eriti selle nimel, et suurendada konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammis osalevate naisteadlaste arvu ja toetada nende 
juurdepääsu piisavale rahastamisele; tunneb heameelt komisjoni kavatsuste üle hõlbustada 
naiste ettevõtlust naistööandjate võrgustike loomise kaudu, kuid rõhutab, et selleks tuleb 
eraldada piisavad rahalised vahendid ja võtta arvukaid ambitsioonikaid meetmeid;

13. rõhutab, et naisteadlaste liikuvus on nende kutsealase arengu tähtis eeltingimus, ja 
soovitab koostada järgmise raamprogrammi asjakohastest meetmetest, et võimaldada 
naisteadlastel töö- ja pereelu ühitades liikuda kõikjal ELis;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama naisteadlaste ja naisettevõtjate olukorda 
paremate lastehoiuteenuste, sotsiaalkindlustussätete ning rasedus- ja sünnituspuhkuse abil; 
rõhutab, et töö ja pereelu ühitamise eest vastutavad nii mehed kui naised;

15. rõhutab kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega vajadust anda kõikide 
                                               
1 Vt Euroopa Parlamendi resolutsiooni (naiste ja teaduse kohta) lõiget 2. Vastuvõetud tekstid:
P6_TA(2008)0221.
2 Vt aruannet „Naiste ja meeste võrdõiguslikkus – 2010” (KOM(2009) 694).
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tasandite teadlastele võimalus lükata seoses projektidega, mille puhul see on võimalik, 
toetuse kasutamine edasi või katkestada sellega töötamine rasedus- ja sünnituspuhkuse, 
isadus- või vanemapuhkuse ajal ning jätta võimalus toetuslepingu kehtivuse 
pikendamiseks samadel põhjustel, kui on tegemist projektidega, mille puhul aeg ei ole 
oluline; kutsub liikmesriike üles tagama teadlastele need võimalused;

16. nõuab struktuurifondide ja ühtekuuluvuspoliitika kasutamist koostoimes ühise strateegilise 
raamistikuga selliste algatuste rahastamiseks, mille eesmärk on võrdsete võimaluste
tagamine ning naiste tööhõive suurendamine tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas 
ning naisteadlaste koolitamine;

17. rõhutab, et tähtis on edendada uurimisvaldkondi, kus ei toimu vahetegemist soo põhjal; 
kutsub ülikoole, ELi institutsioone ja liikmesriike üles edendama hariduse varastest 
etappidest alates teadust kui mõlema sugupoole huvivaldkonda, tuues eeskujuks 
naisteadlasi ning korraldades teabekampaaniaid teadlaseks saamise võimaluse ja 
teadusvaldkonnas kättesaadavate võimaluste kohta;

18. rõhutab, kui tähtis on naiste esindatus juhtivatel kohtadel teadusasutustes ning 
spetsiifilistes ja konkreetsetes teadusprojektides;

19. kutsub ülikoole üles määrama oma otsustuspädevusega organitesse, eelkõige töötajate 
ametisse määramise komisjonidesse vähemalt ühe naisprofessori;

20. tervitab ja toetab selliste platvormide tegevust, mis võimaldavad naisteadlastel saada ja 
vahetada teavet programmides, toetustes ja rahvusvahelistes projektides osalemise kohta 
ning mis annavad naistele juurdepääsu teadusvõrgustikele ja aitavad neil kontakte luua; 
nõuab seetõttu komisjonilt koostöö tegemist sotsiaalvõrgustikega ja nende tegevuse 
toetamist.
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