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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā vairāk nekā 60 % akadēmisko augstskolu absolventu ir sievietes, bet lielāko daļu 
vadošo amatu akadēmiskajās augstskolās (piemēram, zinātņu doktoru amatus un 
profesūras) joprojām ieņem vīrieši;

B. tā kā kopš Eiropas Pētniecības padomes (ERC) darbības sākuma 2007. gadā tās 
finansējums ir ticis piešķirts 1700 izraudzītiem projektiem, dotācijās veidojot aptuveni 
EUR 2,5 miljardus, un tā kā gandrīz 90 % no šīm dotācijām piešķirtas vīriešu dzimuma 
kandidātiem;

C. tā kā šķiet, ka pētnieces saskaras ar sevišķi problemātiskiem „stikla griestiem”, proti, 
sieviešu pētnieču īpatsvars sarūk līdz ar ieņemamo amatu paaugstināšanos;

D. tā kā sieviešu uzņēmējdarbība ir galvenais veids, kā paaugstināt sieviešu nodarbinātības 
līmeni, kas ir viens no stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem, un tā kā sieviešu 
uzņēmējdarbība nodrošina uzņēmējdarbības dinamiku un inovāciju, sniedzot iespējas, kas 
Eiropas Savienībā ne tuvu netiek pilnībā izmantotas;

E. tā kā Septītajā pētniecības pamatprogrammā nospraustais mērķis sieviešu īpatsvaram 
pētniecībā bija 40 % un termiņa vidus novērtējumā sasniegtais skaitlis diemžēl ir tikai 
25,5 %; tā kā tas tomēr ir neliels uzlabojums salīdzinājumā ar sieviešu īpatsvaru 
pētniecībā Sestajā pamatprogrammā;

F. tā kā Zaļās grāmatas par virzību uz vienotu stratēģisko satvaru ES pētniecības un 
inovāciju finansējumam sabiedriskajā apspriešanā tika secināts, ka dzimumu līdzsvara 
princips ir pilnībā jāiekļauj visos vienotā stratēģiskā satvara aspektos,

1. atgādina Komisijai, ka Sestās pētniecības pamatprogrammas paveiktā novērtējumā tika 
ieteikts rīcības plāns dzimumu līdztiesībai; aicina rīcības plānu dzimumu līdztiesībai 
iekļaut vienotajā stratēģiskajā satvarā (VSS);

2. pauž kritiku, ka Zaļā grāmata „No problēmām uz iespējām — virzība uz vienotu 
stratēģisko satvaru ES pētniecības un inovāciju finansējumam” nav dzimumdiferencēta un 
ka tajā nav pietiekami izmantota integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai;

3. aicina Komisiju īstenot VSS — tostarp visās programmās, kas veido VSS,— integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesībai, nosakot dzimumu līdztiesības rādītājus attiecībā uz sieviešu 
līdzdalību ES finansētos pētniecības projektos un apkopojot pa dzimumiem sadalītus datus 
par sieviešu un vīriešu pārstāvību un līdzekļu piešķīrumu;

4. aicina Komisiju pastiprināt starptautisko sadarbību un šajā saistībā veicināt sieviešu 
nozīmi;

5. aicina akadēmiskās augstskolas un pētniecības iestādes ieviest līdztiesības stratēģijas un 
nodrošināt sieviešu līdzdalību zinātnes nozarēs;
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6. aicina Komisiju veicināt uz nopelniem balstītu rādītāju ievērošanu, kas palīdz sievietēm 
līdzvērtīgi vīriešiem veidot sekmīgu karjeru pētniecības, izstrādes un inovāciju jomā, un 
izstrādāt pozitīvās diskriminācijas metodes pētniecības projektiem, kuros 40 % no kopējā 
pētnieku skaita ir sievietes, kādam arī vajadzētu būt mērķim saistībā ar sieviešu pārstāvību 
VSS;

7. aicina Komisiju VSS ietvaros izveidot pārnozaru komiteju, lai uzraudzītu sieviešu 
pārstāvību pētniecībā un konsultētu šajā jautājumā;

8. norāda, ka daudzu dalībvalstu izglītības sistēmās atsevišķās pētniecības jomās, piemēram, 
dabaszinātnēs, joprojām dominē dzimumu stereotipi1;

9. uzskata, ka ir jāpārskata kritēriji attiecībā uz augstākā līmeņa amatiem pētniecības jomā 
(piemēram, profesūru), lai tajos iekļautu spēcīgu dzimumu līdztiesības perspektīvu un 
risinātu problēmu saistībā ar sieviešu trūkumu šajos amatos;

10. aicina Komisiju izveidot skaidru saikni starp VSS un Dzimumu līdztiesības institūtu 
Viļņā, lai radītu zināšanu bāzi integrētai pieejai dzimumu līdztiesībai un nodrošinātu 
pētnieču aktīvu līdzdalību VSS; aicina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE) 
analizēt tā saukto „cauruļvada sūces” („leaking pipeline”) problēmu, jo daudzas jaunas 
pētnieces kādā brīdī pārtrauc savu zinātnisko karjeru2;

11. aicina veicināt nemateriālos aktīvus un sociālo uzskaiti, lai sekmētu uzņēmējdarbības 
kultūras attīstību;

12. aicina Komisiju īpaši censties panākt sieviešu uzņēmēju skaita pieaugumu Konkurētspējas 
un inovāciju pamatprogrammā (CIP) un atbalstīt viņu piekļuvi atbilstīgam finansējumam; 
atzinīgi vērtē Komisijas plānus atvieglināt sieviešu uzņēmējdarbību, izveidojot tīklus 
darba devējām, bet uzsver, ka šim nolūkam jāpiešķir atbilstīgi finanšu resursi un jāveic 
vairāki vērienīgi pasākumi;

13. uzsver, ka pētnieču mobilitāte ir svarīgs viņu profesionālo iemaņu uzlabošanas 
priekšnoteikums, un iesaka nākamajā pētniecības pamatprogrammā iekļaut attiecīgus 
pasākumus, lai zinātnieces varētu pārvietoties Eiropas Savienībā, apvienojot ģimenes 
dzīvi un profesionālo darbību;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot pētnieču un sieviešu uzņēmēju stāvokli, piedāvājot 
labākas bērnu aprūpes iespējas, sociālo nodrošinājumu un grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu; uzsver, ka par ģimenes dzīves saskaņošanu ar darbu ir atbildīgi gan vīrieši, 
gan sievietes;

15. saskaņā ar integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai uzsver, ka tajos projektos, kur tas 
iespējams, visu līmeņu pētniekiem ir jānodrošina iespēja maternitātes, paternitātes vai 
bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ atlikt vai īslaicīgi apturēt darbību, kurai piešķirta 
dotācija, kā arī iespēja šo pašu iemeslu dēļ pagarināt dotāciju nolīguma termiņu attiecībā 
uz projektiem, kuros laiks nav būtisks; aicina dalībvalstis nodrošināt pētniekiem šīs 

                                               
1 Skatīt Eiropas Parlamenta rezolūciju par sievietēm un zinātni, 2. pantu. Pieņemtie teksti — P6_TA(2008)0221.
2 Skatīt ziņojumu „Vīriešu un sieviešu līdztiesība — 2010” (COM(2009) 694).
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iespējas;

16. uzstāj, ka struktūrfondi un kohēzijas politika jāizmanto sinerģijā ar kopējo 
pamatstratēģiju, lai finansētu iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt iespēju vienlīdzību un 
palielināt sieviešu nodarbinātību tehnoloģijas un jauninājumu jomās, kā arī izglītot 
pētnieces;

17. uzsver, ka ir būtiski veicināt pētniecības jomu nenodalīšanu pēc dzimumu principa; aicina 
akadēmiskās augstskolas, ES iestādes un dalībvalstis jau agrīnā izglītības posmā 
popularizēt zinātni kā abiem dzimumiem interesantu darbības jomu, attēlojot kā paraugu 
sievietes, kas nodarbojas ar pētniecību, un īstenojot informēšanas kampaņas par iespēju 
kļūt par pētnieku un iespējām pētniecības jomā;

18. uzsver, ka ir būtiski, lai sievietes ieņemtu augstus amatus pētniecības iestādēs, kā arī 
vadītu specifiskus un konkrētus pētniecības projektus;

19. aicina akadēmiskās augstskolas iecelt vismaz vienu profesori savās lēmumu pieņemšanas 
institūcijās, it īpaši amatā iecelšanas komisijās;

20. atzinīgi vērtē un atbalsta tādu platformu darbību, kuras ļauj zinātniecēm iegūt informāciju 
par līdzdalību programmās, dotāciju saņemšanu un starptautiskiem projektiem un 
apmainīties ar to un kuras sievietēm nodrošina piekļuvi zinātniskajiem tīkliem un palīdz 
nodibināt sakarus; tāpēc pieprasa Komisijai sadarboties ar sociālajiem tīkliem un atbalstīt 
to darbības.
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