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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže napriek tomu, že viac než 60 % absolventov vysokých škôl tvoria ženy, väčšinu 
vyšších postov na univerzitách (napríklad posty pre absolventov doktorandského štúdia 
a posty profesorov) naďalej zastávajú muži,

B. keďže od vzniku Európskej rady pre výskum v roku 2007 bolo vybraných 1 700 
projektov, ktorým rada poskytne financie, čo predstavuje približne 2,5 mld. EUR na 
granty, a keďže takmer 90 % uvedených grantov získali mužskí uchádzači,

C. keďže výskumné pracovníčky očividne narážajú na veľmi problematický „sklený strop“, 
čo znamená, že ich podiel klesá so zvyšujúcou sa funkciou,

D. keďže podnikanie žien má kľúčový vplyv na zvyšovanie počtu zamestnaných žien, čo je 
jeden z cieľov stratégie Európa 2020, keďže podnikateľská činnosť žien je zárukou 
dynamiky podnikania a inovácií a predstavuje potenciál, ktorý nie je v Európskej únii ani 
zďaleka využitý, 

E. keďže cieľovou hodnotou pre zapojenie žien do výskumu v 7. rámcovom programe bolo 
40 %, hodnotenie v polovici obdobia však ukázalo, že sa dosiahlo len neuspokojivých 
25,5 %, keďže však ide o mierne zlepšenie v porovnaní s mierou zapojenia výskumných 
pracovníčok v 6. rámcovom programe,

F. keďže verejné konzultácie týkajúce sa zelenej knihy o spoločnom strategickom rámci 
financovania výskumu a inovácií EÚ dospeli k záveru, že rodová rovnováha by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou všetkých hľadísk spoločného strategického rámca,

1. pripomína Komisii, že v hodnotení 6. rámcového programu ex post sa odporúča prijať 
akčný plán pre rodovú rovnosť; vyzýva na prijatie akčného plánu pre rodovú rovnosť ako 
súčasti spoločného strategického rámca;

2. kritizuje skutočnosť, že zelená kniha „Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného 
strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ“ prehliada rodové hľadisko a 
primeraným spôsobom nezohľadňuje jeho uplatňovanie;

3. vyzýva Komisiu, aby do spoločného strategického rámca začlenila uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti (vrátane všetkých programov, ktoré sú súčasťou spoločného 
strategického rámca), a to prostredníctvom stanovenia rodových ukazovateľov týkajúcich 
sa účasti žien na výskume financovanom EÚ a zozbierania údajov rozčlenených na 
základe rodového hľadiska o zastúpení žien a mužov a pridelení finančných prostriedkov;

4. vyzýva Komisiu, aby prehĺbila medzinárodnú spoluprácu a v tejto súvislosti podporila 
úlohu žien;

5. vyzýva univerzity a výskumné inštitúcie, aby uplatňovali stratégie rodovej rovnosti 
a umožnili účasť žien na vedeckých disciplínach;
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6. vyzýva Komisiu, aby podporovala kritériá založené na zásluhách, ktoré pomôžu ženám 
dosiahnuť úspešnú kariéru v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na rovnakej úrovni ako 
mužom  a aby vypracovala metódy pozitívnej diskriminácie pre výskumné projekty, ktoré 
by umožnili, aby výskumné pracovníčky tvorili 40 % celkového počtu výskumných 
pracovníkov, čo by sa malo stať cieľom, aj pokiaľ ide o zastúpenie žien v spoločnom 
strategickom rámci;

7. žiada Komisiu, aby v rámci spoločného strategického rámca zriadila prierezový výbor, 
ktorý by monitoroval zastúpenie výskumných pracovníčok a poskytoval v tejto oblasti 
poradenstvo;

8. poznamenáva, že vo vzdelávacom systéme mnohých členských štátov stále prevažujú 
rodové stereotypy v oblastiach výskumu, ako sú napríklad prírodné vedy1; 

9. považuje za nevyhnutné zrevidovať kritériá obsadzovania vyšších výskumných postov 
(napr. postov profesorov) s cieľom zahrnúť výrazné rodové hľadisko a vyriešiť problém 
nedostatku žien na týchto postoch; 

10. žiada Komisiu, aby vybudovala jasné prepojenie medzi spoločným strategickým rámcom 
a Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť vo Vilniuse s cieľom vytvoriť vedomostný 
základ pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a zabezpečiť výrazné zapojenie 
výskumných pracovníčok do spoločného strategického rámca; vyzýva Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť, aby preskúmal model tzv. netesniaceho potrubia, keďže veľa mladých 
výskumníčok sa v určitom bode vzdá svojej vedeckej kariéry2;

11. požaduje podporu nehmotných aktív a spoločenskej zodpovednosti so zreteľom na 
presadzovanie podnikovej kultúry;

12. vyzýva Komisiu, aby vyvinula osobitné úsilie a zvýšila počet podnikateliek v rámcovom 
programe pre konkurencieschopnosť a inovácie a podporovala ich prístup k primeranému 
financovaniu; víta plány Komisie na uľahčenie podnikateľskej činnosti žien vytvorením 
sietí pre zamestnávateľky, ale poznamenáva, že na tento účel je potrebné vyčleniť viac 
finančných zdrojov a presadiť množstvo ambicióznych opatrení;

13. zdôrazňuje, že mobilita výskumných pracovníčok predstavuje dôležitú podmienku ich 
odborného rastu, a odporúča, aby nasledujúci rámcový program tvorili vhodné opatrenia 
umožňujúce vedkyniam cestovať po celej EÚ a zladiť rodinný a pracovný život;

14. žiada Komisiu a členské štáty, aby zlepšili situáciu výskumných pracovníčok 
a podnikateliek skvalitnením zariadení starostlivosti o deti, systémov sociálneho 
zabezpečenia a materských dovoleniek; zdôrazňuje, že zladenie pracovného a rodinného 
života je rovnako zodpovednosťou mužov, ako aj žien;

15. v súlade s poskytovaním rovnakých príležitostí pre mužov a ženy zdôrazňuje nutnosť, aby 
sa vedeckým pracovníkom na všetkých úrovniach umožnilo posunúť začiatok grantu 
alebo prerušiť jeho riešenia z dôvodu materskej, otcovskej či rodičovskej dovolenky pri 

                                               
1 Pozri uznesenie Európskeho parlamentu o ženách vo vede, odsek 2. Prijaté texty: P6_TA(2008)0221.
2 Pozri správu Komisie Rovnosť žien a mužov – 2010 (KOM(2009)694).



AD\873865SK.doc 5/6 PE465.037v02-00

SK

projektoch, v ktorých je to možné, a aby vedeckí pracovníci mali možnosť predĺžiť 
platnosť grantovej zmluvy z uvedených dôvodov pri projektoch, ktorých sa netýka strata 
aktuálnosti; vyzýva členské štáty, aby tieto možnosti vedeckým pracovníkom poskytli;

16. trvá na tom, aby sa štrukturálne fondy a kohézne politiky využívali v súčinnosti so 
spoločným strategickým rámcom na zaručenie rovnakých príležitostí a zvýšenie počtu 
žien zamestnaných v oblasti technológií a inovácií a na výchovu výskumných 
pracovníčok;

17. zdôrazňuje dôležitosť podpory oblastí výskumu bez rodovej segregácie; vyzýva 
univerzity, inštitúcie EÚ a členské štáty, aby od raných fáz vzdelávania podporovali vedu 
ako oblasť záujmu pre obe pohlavia, a to propagovaním výskumných pracovníčok ako 
vzorov a formou informačných kampaní o možnosti stať sa výskumníčkou a 
príležitostiach, ktoré sú dostupné v oblasti výskumu;

18. zdôrazňuje význam zastúpenia žien na vedúcich postoch vo výskumných inštitúciách, ako 
aj pri špecifických a konkrétnych výskumných projektoch;

19. vyzýva univerzity, aby do svojich rozhodovacích orgánov, predovšetkým do výborov na 
vymenúvanie zamestnancov, vymenovali minimálne jednu profesorku;

20. víta a podporuje činnosti platforiem, ktoré ženám vo vede umožňujú získanie a výmenu 
informácií týkajúcich sa prepojenia na programy, granty a medzinárodné projekty, a ktoré 
im poskytujú prístup do vedeckých sietí a pomáhajú pri nadväzovaní kontaktov; žiada 
preto Komisiu, aby spolupracovala so sociálnymi sieťami a podporovala ich činnosť;
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