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SHORT JUSTIFICATION

Gender mainstreaming is of essential importance to the competitiveness and economic and 
social cohesion of the European model, and promoting equality between men and women is 
included among the Union objectives set out in the Treaties.

The targets set as part of the European competitiveness strategy (Lisbon Agenda) include 
raising the number of women in employment to 60% by 2010.

Furthermore it is estimated that we will need to attract and train between 600 000 and 700 000 
new researchers by 2010 to meet our research needs. And this does not take account of the 
expected retirement of many senior researchers over the next ten years. The situation has 
become urgent.

The present proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council 
concerning the Seventh Framework Programme of the European Community for research, 
technological development and demonstration activities (2007 to 2013) is designed to respond 
to the competitiveness and employment needs of the EU. The Commission proposes in 
particular to double the FP7 budget compared with FP6, rising to EUR 67.8 billion over the 
period 2007-2013.

The political context and objectives for this proposal are set out in the communication
“Building the ERA of knowledge for growth” presented at the same time by the Commission, 
which promises that particular energy will be devoted to attracting younger generations and 
women to science and technology careers and integrating the gender dimension in research.

The Seventh Framework Programme will be organised in four specific programmes, called 
"Cooperation", "Ideas", "People", and "Capacities". For the Committee on Women's Rights 
and Gender Equality of the European Parliament the third type of activities is of particular 
interest, since its objective is to reinforce career prospects and mobility for our researchers.
Under this item, the Commission suggests that activities supporting individual researchers, 
referred to as “Marie Curie” actions, will be reinforced with the aim of strengthening the 
human potential of European research through support to training, mobility and the 
development of European research careers.

The parliamentary Committee is particularly concerned about the fact that in most European 
countries, the numbers of female graduates are proportionately higher than those of male 
graduates. In other words women present higher educational attainment than men: the gap 
between women and men aged 20-24 attaining secondary educational level is 5 percentage 
points in the EU 2004. Women face obstacles to their scientific work simply because they are 
women and meanwhile the scientific labour market remains male-dominated.

The reasons for this are evident: scientists have the longest period of qualification, high levels 
of career insecurity and international mobility is a key element of their careers. Not 
surprisingly, significantly more women professors than male professors live alone and do not 
have children.
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To counteract the current under-representation of women in scientific professions, the 
Seventh Framework Programme has certainly a clear potential to undertake measures to 
promote female participation in science and technology. In order not to miss this opportunity, 
the European Union has to ensure gender mainstreaming in its Seventh Framework 
Programme.

It is important that women not are excluded from grants because of their age. Many grants 
have an age limit of 30 or 35 years which can not be met by many women due to maternity
leave and childcare.

Insofar as knowledge is at the core of the Lisbon agenda, and underpins all its elements, 
research and technology are, together with education and innovation, the components of the 
“Triangle of knowledge”. The Seventh Framework Programme should therefore give special 
attention to gender equality and fully integrate the gender dimension in research, 
technological development and demonstration activities.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 9

(9) Tuleks tugevdada kvantitatiivselt ja 
kvalitatiivselt inimpotentsiaali Euroopa 
teadusuuringutes ja tehnoloogias.

(9) Tuleks tugevdada kvantitatiivselt ja 
kvalitatiivselt inimpotentsiaali Euroopa 
teadusuuringutes ja tehnoloogias, eriti 
suurendades oluliselt naiste osakaalu 
teadusuuringutes.

Justification

Women make up a significant proportion of the unused human potential in the research 
sphere.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 14

(14) Inimesi käsitlevas osas sätestatud 
tegevus peaks soodustama üksikisikuid 
valima teadlase ametit, Euroopa teadlasi 

(14) Inimesi käsitlevas osas sätestatud 
tegevus peaks soodustama üksikisikuid 
valima teadlase ametit, mis peaks tagama 
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tuleks julgustada jääma Euroopasse, kogu 
maailma teadlased peaksid olema huvitatud 
Euroopast ning Euroopa peaks pakkuma 
suuremat huvi tippteadlastele.

kasutamata teadusuuringute potentsiaali 
parema rakendamise naiste hulgas,
Euroopa teadlasi tuleks julgustada jääma 
Euroopasse, kogu maailma teadlased 
peaksid olema huvitatud Euroopast ning 
Euroopa peaks pakkuma suuremat huvi 
tippteadlastele.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 26

(26) Seitsmenda raamprogrammi käigus 
pööratakse nõuetekohast tähelepanu naiste 
osale teaduses ja teadusuuringutes, 
eesmärgiga suurendada nende aktiivset 
osalemist teadusuuringutes.

(26) Seitsmes raamprogramm sõltub ELi 
otsustest Amsterdami lepingus ning 
komisjoni soolise võrdõiguslikkuse 
tööprogrammis sätestatud võrdõiguslikkuse 
ja soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise kohta. Seitsmenda 
raamprogrammi käigus pööratakse 
nõuetekohast tähelepanu naiste osale 
teaduses ja teadusuuringutes, ning tehakse 
erilisi jõupingutusi eesmärgiga suurendada 
naiste aktiivset osalemist teadusuuringutes.

Justification

Under the terms to Article 3(2) of the Amsterdam Treaty, the Community shall aim to 
eliminate inequalities, and to promote equality, between men and women in all its activities.

Muudatusettepanek 4
I lisa I jao kaheksas lõik

Üheksa teemat hõlmavad ka teadustegevust, 
mis on vajalik EL põhimõtete 
sõnastamiseks, rakendamiseks ja 
hindamiseks sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, ohutus, tarbijakaitse, energeetika,
keskkond, arenguabi, kalandus, merendus, 
põllumajandus, loomade heaolu, transport, 
haridus ja koolitus, tööhõive, 
sotsiaalküsimused, ühtekuuluvus ning 
justiits- ja siseküsimused, samuti normide 
määramisele eelnev ja samaaegne 
standardite ja nende rakendamise 
parandamisega seotud teadustegevus.

Üheksa teemat hõlmavad ka teadustegevust, 
mis on vajalik EL põhimõtete 
sõnastamiseks, rakendamiseks ja 
hindamiseks sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, ohutus, tarbijakaitse, energeetika, 
keskkond, arenguabi, kalandus, merendus, 
põllumajandus, loomade heaolu, transport, 
haridus ja koolitus, tööhõive, 
sotsiaalküsimused, võrdõiguslikkus,
ühtekuuluvus ning justiits- ja siseküsimused, 
samuti normide määramisele eelnev ja 
samaaegne standardite ja nende rakendamise 
parandamisega seotud teadustegevus.
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Muudatusettepanek 5
Teemad, 1. jagu, põhimõte, neljas lõik

Käsitletavad tegevused, mis hõlmavad 
poliitikast tulenevate nõuete jaoks vajalikke 
teadusuuringuid, on nimetatud allpool.
Kahte strateegilist küsimust – laste suremus
ja vananeva elanikkonna tervis – käsitletakse 
kõikide tegevuste raames. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide poolt kehtestatud 
teadusuuringute põhipunkte (nt uute 
ravimitega seotu) toetatakse vajaduse korral.
Nimetatud põhipunktide täiendamiseks ja 
uutele poliitikast tulenevatele vajadustele 
reageerimiseks võidakse toetada 
lisameetmeid näiteks tervishoiupoliitika ning 
töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas.

Käsitletavad tegevused, mis hõlmavad 
poliitikast tulenevate nõuete jaoks vajalikke 
teadusuuringuid, on nimetatud allpool.
Kahte strateegilist küsimust – laste tervis ja 
vananeva elanikkonna tervis – käsitletakse 
kõikide tegevuste raames. Nendes 
strateegilistes küsimustes hõlmatakse ka 
soolisi aspekte. Euroopa
tehnoloogiaplatvormide poolt kehtestatud 
teadusuuringute põhipunkte (nt uute 
ravimitega seotu) toetatakse vajaduse korral.
Nimetatud põhipunktide täiendamiseks ja 
uutele poliitikast tulenevatele vajadustele 
reageerimiseks võidakse toetada 
lisameetmeid näiteks tervishoiupoliitika ning 
töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas.

Justification

This addition is needed because the physical condition and social circumstances of elderly 
people, for example, show major gender-based differences.

Muudatusettepanek 6
Teemad, II jagu, tegevus, kolmas lõik

Teadusnõukogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade kõrgeima tasandi 
esindajatest, kes tegutsevad isiklikult, 
esindamata poliitilisi või muid huve. Kui 
selle liikmed on sõltumatu menetluse käigus 
välja valitud, nimetab komisjon nad 
ametisse. Muu hulgas otsustab 
teadusnõukogu, milliseid teadusuuringuid 
rahastatakse, ja tagab tegevuse kvaliteedi 
teaduslikust vaatenurgast. Nõukogu 
ülesandeks on aasta tööprogrammi 
väljatöötamine, vastastikuse 
eksperthinnangu (peer review) koostamise 
korra kehtestamine ning samuti programmi 
rakendamise järelevalve ja kvaliteedikontroll 
teaduslikust vaatenurgast.

Teadusnõukogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade kõrgeima tasandi 
esindajatest, kes tegutsevad isiklikult, 
esindamata poliitilisi või muid huve.
Teadusnõukogu liikmete hulgas peab 
alaliselt olema vähemalt 40% mehi või 
naisi. Kui selle liikmed on sõltumatu 
menetluse käigus välja valitud, nimetab 
komisjon nad ametisse. Muu hulgas otsustab 
teadusnõukogu, milliseid teadusuuringuid 
rahastatakse, ja tagab tegevuse kvaliteedi 
teaduslikust vaatenurgast. Nõukogu 
ülesandeks on aasta tööprogrammi 
väljatöötamine, vastastikuse 
eksperthinnangu (peer review) koostamise 
korra kehtestamine ning samuti programmi
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rakendamise järelevalve ja kvaliteedikontroll 
teaduslikust vaatenurgast.

Justification

This addition is needed to ensure that the ERC complies with the EU’s target of a minimum of 
40% of women on advisory bodies.

Muudatusettepanek 7
Teemad, II jagu, tegevus, kuues lõik

Euroopa Komisjon tagab ERC täieliku 
sõltumatuse ja usaldusväärsuse.

Euroopa Komisjon tagab ERC täieliku 
sõltumatuse ja usaldusväärsuse ning tagab, 
et ERC koosseis ja tegevus vastaks ELi 
võrdõiguslikkuse otsustele.

Muudatusettepanek 8
Teemad, III jagu, põhimõte, teine lõik

Nii riikide- kui ka sektoritevaheline liikuvus, 
mis tagatakse tööstust osalema kannustades 
ning Euroopa tasandil 
teadlaskarjäärivõimalusi ning akadeemilisi 
ametikohti luues, on Euroopa teadusruumi 
otsustav osa ning vältimatu Euroopa 
teadusuuringute mahu ja suutlikkuse 
tõstmisel.

Nii riikide- kui ka sektoritevaheline liikuvus, 
mis tagatakse tööstust osalema kannustades 
ning Euroopa tasandil 
teadlaskarjäärivõimalusi ning akadeemilisi 
ametikohti luues, on Euroopa teadusruumi 
otsustav osa ning vältimatu Euroopa 
teadusuuringute mahu ja suutlikkuse 
tõstmisel. Meestele ja naistele tuleb tagada 
võrdsed liikuvusvõimalused ning seega 
tuleb keskenduda soo- ja perekonnaalastele 
kohustustele, mis on teadlaste liikuvuse 
edendamise eeltingimus.

Muudatusettepanek 9
Teemad, IV jagu, VKEde huvides läbiviidavad teadusuuringud, põhimõte, esimene lõik a 

(uus)

Erilist tähelepanu pööratakse samuti naiste 
osakaalu suurendamisele tööstusalastes 
teadusuuringutes, kus praegu on naiste 
esindatus ainult 15%.
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Justification

In the public sector, the proportion of women researchers is of the order of 30%, but the 
women's participation in industrial research is only 15%. Too little has been done to address 
this problem, given that there is a shortage of researchers in industry. Some firms have of 
their own accord developed strategies to make themselves more attractive to women by 
changing their working cultures and recruitment systems.

Muudatusettepanek 10
Teemad, IV jagu, teadus ühiskonnas, tegevus, neljas lõik 

Teadusuuringud soolise võrdõiguslikkuse 
vallas, sh soolise võrdõiguslikkuse küsimuse 
integreerimine uuringute igasse valdkonda 
ning naiste roll teadusuuringutes.

Teadusuuringud soolise võrdõiguslikkuse 
vallas, sh soolise võrdõiguslikkuse küsimuse 
integreerimine uuringute igasse valdkonda 
ning naiste roll teadusuuringutes, samuti 
teadusuuringute infrastruktuuride ja 
Euroopa teadusruumi võrkude toetamine 
ning Euroopa, piirkondlike ja siseriiklike 
tegevuste koordineerimine.

Muudatusettepanek 11
Teemad, IV jagu, teadus ühiskonnas, tegevus, seitsmes lõik a (uus)

Seitsmenda raamprogrammi raames 
doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel 
meestele ja naistele võrdsete võimaluste 
tagamine. Doktoriõppes olevate 
naistudengite töölevõtmise atraktiivsemaks 
muutmiseks luuakse ühine Euroopa 
emadusfond, mille eesmärk on tagada, et 
naisi töölevõtvad uurimisinstituudid ei 
kannaks naisteadlaste rasedaks jäämisel 
kulusid.

Justification

In some countries, institutions prefer to recruit young men in projects because they may 
otherwise have to bear the cost of maternity benefit themselves.


