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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel az egyetemi diplomát szerző diákok több mint 60%-a nő, ám a magasabb egyetemi 
(így a PhD-s és egyetemi tanári) állások többségét még mindig férfiak töltik be,

B. mivel az Európai Kutatási Tanács (ERC) 2007-ben történt létrehozása óta 1700 projektet 
választottak ki az ERC általi finanszírozásra, ami körülbelül 2,5 milliárd euró támogatást 
jelent, és mivel e támogatások csaknem 90%-át férfi pályázók kapták,

C. mivel úgy tűnik, hogy a női kutatók esetében létezik az igen problémás „üvegplafon”, ami 
azt jelenti, hogy a magasabb beosztásokban csökken a női kutatók aránya,

D. mivel a női vállalkozók a növekvő női foglalkoztatottság kulcsfontosságú forrását jelentik, 
és ez az Európa 2020 stratégia céljaival is egybeesik, és mivel a női vállalkozókedv az 
üzleti dinamizmus és az innováció biztosítéka, illetve olyan potenciált kínál, amely az 
Európai Unióban messze nincs kihasználva,

E. mivel a nők kutatásban való megcélzott részvételi aránya a 7. kutatási keretprogramban 
40% volt, ugyanakkor a félidős értékelés – csalódást keltően – csupán 25,5%-ot 
állapíthatott meg; mivel azonban ez kismértékű javulás a női kutatók 6. kutatási 
keretprogramban való részvételi arányához viszonyítva,

F. mivel az európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás közös stratégiai keretéről szóló 
zöld könyvhöz kapcsolódó nyilvános konzultáció során megállapították, hogy a nemek 
közötti egyensúlyt a közös stratégiai keret minden aspektusába teljes körűen be kell 
építeni,

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy a 6. kutatási keretprogram zárása után elvégzett értékelés 
ajánlást tett a nemek közötti egyenlőségre irányuló cselekvési tervre; felszólít rá, hogy a 
nemek közötti egyenlőségre irányuló cselekvési terv legyen a közös stratégiai keret része;

2. kritikával illeti, hogy a „Kihívásból lehetőség: az európai uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai kerete felé” című zöld könyv nem veszi tekintetbe 
a nemek szempontját, és a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének kérdését 
sem veszi kellőképpen figyelembe;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a közös stratégiai keretben – így a közös stratégiai keret részét 
képező valamennyi programban – alkalmazzon nemi alapú mutatókat a nők részvétele 
vonatkozásában az EU által finanszírozott kutatásokban, és nemek szerinti bontásban 
gyűjtsön adatokat a nők és a férfiak képviseleti arányáról és a támogatások odaítéléséről;

4. felszólítja a Bizottságot a nemzetközi együttműködés fokozására és ezzel összefüggésben 
a nők szerepének előmozdítására;

5. felszólítja az egyetemeket és a kutatóintézeteket esélyegyenlőségi stratégiák 
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végrehajtására, valamint arra, hogy tegyék lehetővé a nők tudományos szakágakban való 
részvételét;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa az érdemen alapuló kritériumokat, amelyek 
segítik a nőket abban, hogy – a férfiakkal egyenlő feltételek mellett – sikeres karriert 
fussanak be a kutatás, a fejlesztés és az innováció területén, és hogy dolgozza ki a pozitív 
diszkrimináció módszereit a kutatási projektekre vonatkozóan, hogy az összes kutató 
40%-át nők tegyék ki, ami egyben célérték is lehetne a nők közös stratégiai keretben való 
képviselete szempontjából;

7. felhívja a Bizottságot, hogy – a közös stratégiai keret részeként – hívjon életre egy 
horizontális bizottságot a női kutatók arányának figyelésére és az ezzel kapcsolatos 
tanácsadásra;

8. megjegyzi, hogy számos tagállam oktatási rendszerében a nemi sztereotípiák még mindig 
működnek az olyan kutatási területeken, mint például a természettudományok1;

9. szükségesnek tartja a vezető kutatói pozíciókba (pl. egyetemi tanári fokozatba) való 
kinevezés feltételeinek felülvizsgálatát a nemek szempontjának erőteljes érvényesítése, 
illetve annak érdekében, hogy orvosolják a nők ilyen pozíciókban jellemző 
alulreprezentáltságát;

10. felhívja a Bizottságot, hogy létesítsen világos kapcsolatokat a közös stratégiai keret és a 
vilniusi Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete között annak érdekében, hogy 
érvényt szerezzenek a nemek közötti egyenlőség elvének, valamint a női kutatók közös 
stratégiai keretben történő nagyobb arányú részvételének biztosítását szolgáló tudásbázist; 
felszólítja a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét, hogy vizsgálja meg, mi az oka 
az ún. lemorzsolódásnak, azaz hogy az évek során a női tudósok igen nagy aránya adja fel 
a tudományos pályát2;

11. felszólít az eszmei vagyon és a társadalmi elszámolás támogatására az üzleti kultúra 
előmozdítása érdekében;

12. felhívja a Bizottságot, hogy a versenyképességi és innovációs keretprogramban tegyen 
külön erőfeszítéseket a női vállalkozók számának növelése érdekében, és hogy támogassa 
megfelelő finanszírozáshoz jutásukat; üdvözli a Bizottság arra vonatkozó tervét, hogy női 
vállalkozók hálózatainak létrehozásával segíti a női vállalkozókat, azonban hangsúlyozza, 
hogy megfelelő finanszírozási forrásokra és számos nagyra törő intézkedésre van szükség 
ennek érdekében;

13. hangsúlyozza, hogy a női kutatók mobilitása szakmai előmenetelük fontos előfeltétele, és 
javasolja, hogy a következő keretprogram tartalmazzon megfelelő intézkedéseket, 
amelyek lehetővé teszik a női tudósok számára az mobilitás az EU egész területén, 
munkájuk és családi életük összeegyeztetése mellett;

                                               
1 Lásd az Európai Parlament állásfoglalását a nőkről és a tudományról, 2. bekezdés. Elfogadott szövegek:
P6_TA(2008)0221.
2 Lásd a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről (2010) szóló jelentést (COM(2009) 694).
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14. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jobb gyermekfelügyeleti lehetőségek, 
szociális biztonsági szolgáltatások és szülői szabadság biztosítása révén javítsák a női 
kutatók és vállalkozók helyzetét; hangsúlyozza, hogy a munka és a családi élet 
összeegyeztetése egyszerre felelőssége a férfiaknak és a nőknek;

15. hangsúlyozza, hogy – a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésével összhangban 
– a kutatók számára minden szinten biztosítani kell annak lehetőségét, hogy elhalasszák 
egy ösztöndíj megkezdését vagy felfüggesszék az azzal kapcsolatos munkát szülési 
szabadság, apasági szabadság vagy szülői szabadság okán, olyan projektek esetében, 
amelyek ezt lehetővé teszik, továbbá azt, hogy – ugyanezen okokból – lehetőségük legyen 
meghosszabbítani a támogatási megállapodás érvényességét olyan projektek esetében, 
amelyeknél az idő nem fontos tényező; felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák e 
lehetőségeket a kutatók számára;

16. ragaszkodik ahhoz, hogy a strukturális alapokat és a kohéziós politikákat a közös 
stratégiai kerettel együttműködésben használják fel az egyenlő esélyek biztosítását és a 
nők technológia és innováció terén történő foglalkoztatásának növelését és a női kutatók 
képzését célzó kezdeményezések finanszírozására;

17. hangsúlyozza a nemek szerint nem szegregált kutatási területek jelentőségét; kéri az 
egyetemeket, az EU intézményeit és a tagállamokat, hogy az oktatás korai szakaszaitól 
kezdődően hívják fel a figyelmet a tudományra, mint a két nem számára egyaránt érdekes 
területre és ehhez példaként mutassanak be női kutatókat, és folytassanak tájékoztatási 
kampányokat a kutatóvá válás lehetőségeiről és a kutatás terén meglévő lehetőségekről;

18. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nők képviseltetve legyenek a kutatóintézetek 
vezető pozícióiban, valamint egyedi és konkrét kutatási projektekben;

19. felszólítja az egyetemeket, hogy legalább egy női egyetemi tanárt nevezzenek ki 
döntéshozatali szerveikbe, különösen a személyzeti kinevezésekért felelős bizottságokba;

20. üdvözli és támogatja az olyan platformok tevékenységét, amelyek lehetővé teszik a női 
tudósok számára, hogy tájékozódjanak és információkat cseréljenek a programokban, 
ösztöndíjakban és nemzetközi projektekben való részvételről, és amelyek hozzáférést 
biztosítanak a nők számára a tudományos hálózatokhoz és segítik őket abban, hogy 
kapcsolatokat teremtsenek; ezért arra kéri a Bizottságot, hogy működjön együtt a 
közösségi hálózatokkal és támogassa azok tevékenységeit.
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