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LYHYET PERUSTELUT

Sukupuolinäkökohdan valtavirtaistaminen sisältyy kilpailukyvyn sekä sosiaalisen ja 
taloudellisen koheesion eurooppalaisen mallin perustekijöihin, ja miesten ja naisten tasa-arvo 
määritellään unionin tavoitteeksi unionin perussopimuksissa.

Euroopan kilpailukykystrategian (Lissabonin strategian) tavoitteisiin sisältyy naisten 
työllisyysasteen korottaminen 60 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä.

Lisäksi on arvioitu, että EU:n on koulutettava 600 000–700 000 uutta tutkijaa vuoteen 2010 
mennessä unionin tutkimustarpeiden täyttämiseksi. On korostettava sitä, että mainituissa 
luvuissa ei ole otettu huomioon monien vanhempien tutkijoiden eläkkeelle siirtymistä 
seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tavoitteen saavuttaminen on muuttunut kiireelliseksi.

Ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön 
seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta 
(2007–2013) tarkoituksena on vastata EU:n kilpailukyky- ja työllistämistarpeisiin. Komissio 
ehdottaa erityisesti T&K:n seitsemännen puiteohjelman määrärahojen kaksinkertaistamista 
kuudenteen puiteohjelman verrattuna, minkä mukaisesti seitsemännen puiteohjelman 
rahoittamiseen käytetään 67,8 miljardia euroa vuosina 2007–2013.

Mainitun ehdotuksen poliittinen konteksti ja tavoitteet esitellään komission samanaikaisesti 
antamassa tiedonannossa "Eurooppalaisen tutkimusalueen rakentaminen osaamiseen 
perustuvan kasvun tueksi", minkä mukaan erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten 
nuorempia sukupolvia ja naisia voitaisiin houkutella tiede- ja teknologiauralle, sekä siihen, 
miten sukupuoliulottuvuus sisällytetään tutkimukseen.

Seitsemäs puiteohjelma on käsittää erityisohjelmaa, jotka ovat nimeltään "yhteistyö", "ideat", 
"ihmiset" ja "valmiudet". Naisten oikeuksien valiokunnan kannalta erityisesti kolmanteen eli 
"ihmiset"-erityisohjelmaan sisältyvät toimet ovat erityisen kiinnostavia, koska sen tavoitteena 
on edistää tutkijoidemme urakiertoa ja liikkuvuutta. Tämän erityisohjelman osalta komissio 
ehdottaa, että yksittäisten tutkijoiden tukemista koskevilla "Marie Curie" toimilla vahvistetaan 
Euroopan tutkimuksen potentiaalia koulutuksen, liikkuvuuden ja eurooppalaisten tutkijoiden 
urakehityksen tukemisen avulla.

Naisten oikeuksien valiokunta on erityisen huolestunut siitä, että useimmissa jäsenvaltioissa 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten osuus on suurempi kuin vastaava miesten osuus. 
Naiset toisin sanoen saavuttavat korkeamman koulutustason kuin miehet: vuonna 2004 EU:n 
jäsenvaltioissa 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä naisten ja miesten välinen ero ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittamisessa oli 5 prosenttiyksikköä. Sen vastakohtana naiset 
kohtaavat esteitä tieteellisessä työssä yksinkertaisesti sen vuoksi, että he ovat naisia, mikä 
johtuu siitä, että tutkijoiden työmarkkinoilla miehet ovat hallitsevassa asemassa.

Syyt ovat ilmeisiä: tutkijoiden pätevöitymiseen kuluva aika on kaikkein pisin, kun taas 
työpaikan pysyvyys on hyvin epävarmalla pohjalla. Sen lisäksi kansainvälinen liikkuvuus on 
tutkijoiden urakierron tärkein tekijä. Ei siis ihme, että naimattomia ja lapsettomia 
naisprofessoreja on paljon enemmän kuin naimattomia ja lapsettomia miesprofessoreja.
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Seitsemännen puiteohjelman avulla voidaan todella ryhtyä toimiin naisten edustuksen 
lisäämiseksi tieteen ja teknologian aloilla, jotta naisten nykyistä aliedustusta tutkijoiden 
tehtävissä voidaan vähentää. Jotta tämä tilaisuus ei jää käyttämättä, Euroopan unionin on 
varmistettava sukupuolinäkökohdan sisällyttäminen läpäisyperiaatteella seitsemänteen 
puiteohjelmaan.

On tärkeää, että naisia ei jätetä ilman apurahoja ikänsä vuoksi. Monien apurahojen yläikäraja 
on 30 tai 35 vuotta, mikä syrjii monia äitiyslomalla ja hoitovapaalla olleita naistutkijoita.

Osaaminen (knowledge) on keskeisessä asemassa Lissabonin strategiassa ja muodostaa sen 
kaikkien osatekijöiden perustan. ”Osaamisen kolmion” muodostavat tutkimus ja teknologia 
yhdessä koulutuksen ja innovoinnin kanssa. Tämän vuoksi seitsemännessä puiteohjelmassa 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota miesten ja naisten tasa-arvoon ja sukupuoliulottuvuus 
olisi sisällytettävä täydellisesti tutkimukseen, teknologiseen kehittämiseen ja demonstrointiin.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Euroopan inhimillisiä voimavaroja 
tutkimuksen ja teknologian alalla olisi 
lisättävä sekä määrällisesti että laadullisesti. 

(9) Euroopan inhimillisiä voimavaroja 
tutkimuksen ja teknologian alalla olisi 
lisättävä sekä määrällisesti että laadullisesti.
Erityisesti siinä yhteydessä on merkittävästi
lisättävä naisten osuutta tutkijoiden 
joukossa.

Perustelu

Naistutkijat ovat suurin käyttämätön potentiaali tutkimuksessa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 14 kappale

(14) ”Ihmiset”-osion toimilla olisi 
edistettävä yksittäisten ihmisten ryhtymistä 
tutkijoiksi, kannustettava eurooppalaisia 

(14) ”Ihmiset”-osion toimilla olisi 
edistettävä yksittäisten ihmisten ryhtymistä 
tutkijoiksi, olisi varmistettava naisten 

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tutkijoita jäämään Eurooppaan, houkuteltava 
tutkijoita koko muusta maailmasta 
Eurooppaan sekä tehtävä Euroopasta 
kiinnostavampi työskentelypaikka parhaille 
tutkijoille.

käyttämättömän tutkimuspotentiaalin 
nykyistä parempi hyödyntäminen, 
kannustettava eurooppalaisia tutkijoita 
jäämään Eurooppaan, houkuteltava tutkijoita 
koko muusta maailmasta Eurooppaan sekä 
tehtävä Euroopasta kiinnostavampi 
työskentelypaikka parhaille tutkijoille.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 26 kappale

(26) Seitsemännessä puiteohjelmassa otetaan 
asianmukaisesti huomioon naisten asema 
tieteessä ja tutkimuksessa ja pyritään 
edistämään heidän aktiivista osallistumistaan 
tutkimukseen.

(26) Seitsemännessä puiteohjelmassa
noudatetaan tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
sellaisina kuin ne sisältyvät Amsterdamin 
sopimukseen sekä miesten ja naisten tasa-
arvoa koskevaan komission työohjelmaan.
Seitsemännessä puiteohjelmassa otetaan 
asianmukaisesti huomioon naisten asema 
tieteessä ja tutkimuksessa ja pyritään 
edistämään heidän aktiivista osallistumistaan 
tutkimukseen.

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisö pyrkii poistamaan 
eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa.

Tarkistus 4
Liite I, I Yhteistyö, 8 kohta

Yhdeksään aihealueeseen sisältyy myös 
tutkimusta, joka on tarpeen EU:n politiikan 
laatimiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi 
muun muassa terveyden, turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, energiahuollon, 
ympäristön, kehitysavun, kalastuksen, 
meriasioiden, maatalouden, eläinten 
hyvinvoinnin, liikenteen, koulutuksen, 
työllisyyden, sosiaaliasioiden, koheesion 
sekä oikeus- ja sisäasioiden aloilla. Niin 
ikään ne käsittävät esinormatiivista ja 
normien laadintaan liittyvää tutkimusta, jota 
tarvitaan standardien laadun ja 

Yhdeksään aihealueeseen sisältyy myös 
tutkimusta, joka on tarpeen EU:n politiikan 
laatimiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi 
muun muassa terveyden, turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, energiahuollon, 
ympäristön, kehitysavun, kalastuksen, 
meriasioiden, maatalouden, eläinten 
hyvinvoinnin, liikenteen, koulutuksen, 
työllisyyden, sosiaaliasioiden, tasa-arvon,
koheesion sekä oikeus- ja sisäasioiden 
aloilla. Niin ikään ne käsittävät 
esinormatiivista ja normien laadintaan 
liittyvää tutkimusta, jota tarvitaan 
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täytäntöönpanon parantamiseksi. standardien laadun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi.

Tarkistus 5
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 1 Terveys, Lähtökohdat, 4 kohta

Seuraavassa esitetään tämän aihealueen 
toimet, joihin sisältyy myös politiikan 
vaatimusten kannalta välttämätöntä 
tutkimusta. Kahta strategisesti tärkeää 
kysymystä eli lasten terveyttä ja ikääntyvän 
väestön terveyttä voidaan tutkia kaikkien 
toimien puitteissa. Eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen tekemiä 
tutkimuslinjauksia (esim. innovatiivisiin 
lääkkeisiin liittyvää) tuetaan tarvittaessa. 
Niiden täydentämiseksi ja uusien poliittisten 
tarpeiden huomioimiseksi voidaan myös 
tukea lisätoimia esimerkiksi 
terveyspolitiikan kysymyksiin ja 
työterveyteen ja turvallisuuteen liittyen.

Seuraavassa esitetään tämän aihealueen 
toimet, joihin sisältyy myös politiikan 
vaatimusten kannalta välttämätöntä 
tutkimusta. Kahta strategisesti tärkeää 
kysymystä eli lasten terveyttä ja ikääntyvän 
väestön terveyttä voidaan tutkia kaikkien 
toimien puitteissa. Myös 
sukupuolinäkökohta sisällytetään 
mainittuihin strategisiin kysymyksiin. 
Eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
tekemiä tutkimuslinjauksia (esim. 
innovatiivisiin lääkkeisiin liittyvää) tuetaan 
tarvittaessa. Niiden täydentämiseksi ja 
uusien poliittisten tarpeiden huomioimiseksi 
voidaan myös tukea lisätoimia esimerkiksi 
terveyspolitiikan kysymyksiin ja 
työterveyteen ja turvallisuuteen liittyen.

Perustelu

Lisäys on välttämätön, koska miesten ja naisten välillä on niin suuria eroja ikääntyvän 
väestön fyysisissä ja sosiaalisissa olosuhteissa. 

Tarkistus 6
Liite I, II Ideat, Toimet, 3 kohta

Tieteellinen neuvosto koostuu Euroopan 
tiedeyhteisön korkeimman tason edustajista, 
jotka osallistuvat neuvoston toimintaan 
yksityishenkilön ominaisuudessa 
edustamatta poliittisia tai muita etuja. 
Komissio nimittää jäsenet sen jälkeen, kun
heidät on valittu riippumattomalla 
menettelyllä. Tieteellinen neuvosto muun 
muassa valvoo päätöksiä siitä, minkä 
tyyppistä tutkimusta rahoitetaan, ja toimii 
laadun takaajana tieteellisestä näkökulmasta. 
Sen tehtäviin kuuluvat vuosittaisen 
työohjelman laadinta, 

Tieteellinen neuvosto koostuu Euroopan 
tiedeyhteisön korkeimman tason edustajista, 
jotka osallistuvat neuvoston toimintaan 
yksityishenkilön ominaisuudessa 
edustamatta poliittisia tai muita etuja.
Tieteellisessä neuvostossa sekä miesten että 
naisten kiintiön on kaikissa tapauksissa 
oltava vähintään 40 prosenttia. Komissio 
nimittää jäsenet sen jälkeen, kun heidät on 
valittu riippumattomalla menettelyllä. 
Tieteellinen neuvosto muun muassa valvoo 
päätöksiä siitä, minkä tyyppistä tutkimusta 
rahoitetaan, ja toimii laadun takaajana 
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vertaisarviointiprosessin vahvistaminen sekä 
ohjelman toteutuksen seuranta ja 
laadunvalvonta tieteellisestä näkökulmasta. 

tieteellisestä näkökulmasta. Sen tehtäviin 
kuuluvat vuosittaisen työohjelman laadinta, 
vertaisarviointiprosessin vahvistaminen sekä 
ohjelman toteutuksen seuranta ja 
laadunvalvonta tieteellisestä näkökulmasta. 

Perustelu

Lisäys on välttämätön sen varmistamiseksi, että tieteellinen neuvosto noudattaa EU:n 
tavoitetta, jonka mukaan neuvoa antavissa elimissä naiskiintiön on oltava vähintään 
40 prosenttia. 

Tarkistus 7
Liite I, II Ideat, Toimet, 6 kohta

Euroopan komissio toimii Euroopan 
tutkimusneuvoston itsenäisyyden ja 
luotettavuuden takaajana.

Euroopan komissio toimii Euroopan 
tutkimusneuvoston itsenäisyyden ja 
luotettavuuden takaajana sekä sen 
takaajana, että sen kokoonpano ja toiminta 
noudattavat tasa-arvoa koskevia EU:n 
sitoumuksia.

Tarkistus 8
Liite I, III Ihmiset, Lähtökohdat, 2 kohta

Sekä valtioiden että alojen välinen 
liikkuvuus, jossa kannustetaan myös 
yritysmaailman osallistumista ja 
tutkijanurien ja akateemisten työpaikkojen 
avaamista tarjolle Euroopan laajuudessa, on 
avaintekijä eurooppalaisella tutkimusalueella 
ja edellytys Euroopan valmiuksien ja 
suorituskyvyn parantamiselle tutkimuksessa. 

Sekä valtioiden että alojen välinen 
liikkuvuus, jossa kannustetaan myös 
yritysmaailman osallistumista ja 
tutkijanurien ja akateemisten työpaikkojen 
avaamista tarjolle Euroopan laajuudessa, on 
avaintekijä eurooppalaisella tutkimusalueella 
ja edellytys Euroopan valmiuksien ja 
suorituskyvyn parantamiselle tutkimuksessa.
Miehille ja naisille on varmistettava 
yhtäläiset liikkuvuusmahdollisuudet, minkä 
vuoksi sukupuoli ja perhevelvollisuudet on 
otettava huomioon tutkijoiden 
liikkuvuuden edistämissä.
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Tarkistus 9
Liite I, IV Valmiudet, Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus, Lähtökohdat, 1 a kohta (uusi)

Lisäksi ryhdytään erityisiin toimiin naisten 
osuuden lisäämiseksi teollisessa 
tutkimuksessa, missä naisten osuus tällä 
hetkellä on vain 15 prosenttia.

Perustelu

Julkisella sektorilla naisten osuus tutkijoista on EU:ssa noin 30 prosenttia, kun taas 
teollisessa tutkimuksessa naisten osuus on vain 15 prosenttia. Tämän ongelman korjaamiseksi 
on tehty aivan liian vähän, kun otetaan huomioon, että teollisuudella on puutetta tutkijoista. 
Jotkin yritykset ovat itse kehittäneet strategioita voidakseen houkutella naistutkijoita 
työkulttuurin ja rekrytointijärjestelyjen muuttamisen avulla.

Tarkistus 10
Liite I, IV Valmiudet, Tiede yhteiskunnassa, Toimet, 4 luetelmakohta

– Gendertutkimus, mukaan luettuna 
sukupuoliulottuvuuden ottaminen huomioon 
kaikilla tutkimuksen aloilla ja naisten asema 
tutkimuksessa.

– Gendertutkimus, mukaan luettuna 
sukupuoliulottuvuuden ottaminen huomioon 
kaikilla tutkimuksen aloilla ja naisten asema 
tutkimuksessa, 
tutkimusinfrastruktuurin/eurooppalaisen 
tutkimusalueen verkoston tukeminen, sekä 
yhteisön, alueellisten ja paikallisten 
aloitteiden yhteensovittaminen.

Tarkistus 11
Liite I, IV Valmiudet, Tiede yhteiskunnassa, Toimet, 7 a alakohta (uusi)

– Miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistaminen tohtorin 
tutkintoa vaativissa tehtävissä 
seitsemännessä puiteohjelmassa. 
Naistohtoreiden rekrytoinnin 
houkuttavuuden lisäämiseksi perustetaan 
yhteinen eurooppalainen äitiysrahasto sen 
varmistamiseksi, että työnantajana
toimivalle tutkimuslaitokselle ei aiheudu 
lisäkustannuksia naistutkijoiden 
äitiyslomasta. 



PA\589430FI.doc 9/9 PE 365.013v01-00

FI

Perustelu

Joissakin maissa tutkimuslaitokset työllistävät mieluummin miehiä hankkeisiinsa, koska ne 
joutuvat itse maksamaan naistutkijoiden äitiysloman kustannukset.


