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RÖVID INDOKOLÁS

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 maternative  
leave and childcare.

Insofar 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.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(9) preambulumbekezdés

(9) Erősíteni kell Európában a Emberi 
erőforrás-potenciált a kutatás és a 
technológia területén mind mennyiségileg, 
mind minőségileg.

(9) Erősíteni kell Európában az
emberierőforrás-potenciált a kutatás és a 
technológia területén mind mennyiségileg, 
mind minőségileg. Ennek ugyancsak 
magában kell foglalnia a nők kutatásban 
való részvételének jelentős növelését.

Indokolás

En væsentlig del af det uudnyttede menneskelige potentiale indenfor forskning udgøres netop af 
kvinder.

Módosítás: 2
(14) preambulumbekezdés

(14) A „Emberi erőforrás” részben az 
egyéneket a kutatói pálya választására kell 
ösztönözni, az európai kutatókat Európában 

(14) A „Emberi erőforrás” részben az 
egyéneket a kutatói pálya választására kell 
ösztönözni, biztosítani kell a nők 
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kell marasztalni, Európába kell vonzani a 
tudósokat a világ minden tájáról és 
vonzóbbá kell tenni Európát a legjobb 
kutatók számára.

kihasználatlan kutatási potenciáljának jobb 
kihasználását, az európai kutatókat 
Európában kell marasztalni, Európába kell 
vonzani a tudósokat a világ minden tájáról 
és vonzóbbá kell tenni Európát a legjobb 
kutatók számára.

Módosítás: 3
(26) preambulumbekezdés

(26) A hetedik keretprogramban kellő 
figyelmet fordítanak a nőknek a 
tudományban és a kutatásban betöltött 
szerepére és arra, hogy tovább fokozzák a 
nők aktív szerepvállalását a kutatásban.

(26) A hetedik keretprogram beletartozik az 
Unió egyenjogúsággal és a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésével 
kapcsolatos vállalásaiba, ahogy az az 
Amszterdami Szerződésben és a 
Bizottságnak a nemek közötti 
egyenjogúságról szóló 
munkaprogramjában kifejezésre jut. A 
hetedik keretprogramban kellő figyelmet 
fordítanak a nőknek a tudományban és a 
kutatásban betöltött szerepére és komoly 
erőfeszítéseket tesznek arra, hogy tovább 
fokozzák a nők aktív szerepvállalását a 
kutatásban.

Indokolás

Ifølge traktatens artikel 3(2) skal Unionen tilstræbe at eliminere uligheder og promovere 
ligestilling mellem mænd og kvinder i alle dens aktiviteter.

Módosítás: 4
I. melléklet I. rész nyolcadik bekezdés

A kilenc kutatási téma az EU-politikák 
megfogalmazásának, végrehajtásának és 
értékelésének alátámasztásához szükséges 
kutatásokat is magában foglal, mint például 
az egészségügy, a biztonság, a 
fogyasztóvédelem, az energia, a 
környezetvédelem, a fejlesztési támogatás, a 
halászat, a tengeri ügyek, a mezőgazdaság, 
az állatjólét, a közlekedés, az oktatás és 
képzés, a foglalkoztatás, a szociális ügyek, a 
kohézió, a bel- és igazságügy területén folyó 
kutatások, a szabványok minőségének és 

A kilenc kutatási téma az EU-politikák 
megfogalmazásának, végrehajtásának és 
értékelésének alátámasztásához szükséges 
kutatásokat is magában foglal, mint például 
az egészségügy, a biztonság, a 
fogyasztóvédelem, az energia, a 
környezetvédelem, a fejlesztési támogatás, a 
halászat, a tengeri ügyek, a mezőgazdaság, 
az állatjólét, a közlekedés, az oktatás és 
képzés, a foglalkoztatás, a szociális ügyek, 
az egyenjogúság, a kohézió, a bel- és 
igazságügy területén folyó kutatások, a 
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végrehajtásának javítására vonatkozó, jogi 
szabályozást megelőző és ezzel egyidejű 
kutatás mellett.

szabványok minőségének és végrehajtásának 
javítására vonatkozó, jogi szabályozást 
megelőző és ezzel egyidejű kutatás mellett.

Módosítás: 5
Témák I. rész Indokolás negyedik bekezdés

A tervezett tevékenységeket, amelyek 
magukban foglalják a szakpolitikai 
követelmények szempontjából lényeges 
kutatást, az alábbi felsorolás tartalmazza.
Két stratégiai kérdés, a gyermekegészség és 
az idősödő népesség egészségének kezelése 
több tevékenységen keresztül történik. Az 
európai technológiai platformok által 
megállapított kutatási menetrendek, mint 
amilyen az innovatív gyógyszerekre 
vonatkozó, szükség szerint támogatást 
kapnak. E tevékenységek kiegészítésére és 
az új politikai igények megválaszolására 
további cselekvések támogathatók, például 
az egészségpolitikai kérdések, valamint a 
foglalkozás-egészségügy és a munkahelyi 
biztonság területén.

A tervezett tevékenységeket, amelyek 
magukban foglalják a szakpolitikai 
követelmények szempontjából lényeges 
kutatást, az alábbi felsorolás tartalmazza.
Két stratégiai kérdés, a gyermekegészség és 
az idősödő népesség egészségének kezelése 
több tevékenységen keresztül történik. Ezen 
kívül a nemi szempont is belekerül e 
stratégiai kérdésekbe. Az európai 
technológiai platformok által megállapított 
kutatási menetrendek, mint amilyen az 
innovatív gyógyszerekre vonatkozó, szükség 
szerint támogatást kapnak. E tevékenységek 
kiegészítésére és az új politikai igények 
megválaszolására további cselekvések 
támogathatók, például az egészségpolitikai 
kérdések, valamint a foglalkozás-
egészségügy és a munkahelyi biztonság 
területén.

Indokolás

Tilføjelsen er nødvendig, fordi der er store kønsmæssige forskelle i forhold til de ældres fysiske 
og sociale forhold m.v.

Módosítás: 6
Témák II. rész Tevékenységek harmadik bekezdés

A tudományos tanács az európai 
tudományos közösség legmagasabb szintű –
személyesen, politikai vagy egyéb 
érdekektől függetlenül eljáró – képviselőiből 
áll. Tagjait a Bizottság nevezi ki a
személyek kiválasztására szolgáló független 
eljárást követően. A tudományos tanács 
többek között áttekinti a finanszírozandó 
kutatástípusokról szóló határozatokat és 
tudományos szempontból garantálja az adott 

A tudományos tanács az európai 
tudományos közösség legmagasabb szintű –
személyesen, politikai vagy egyéb 
érdekektől függetlenül eljáró – képviselőiből 
áll. A tudományos tanács tagjai közül a 
mind a férfiak, mind a nők aránya 
mindenkor legalább 40% kell, hogy legyen.
Tagjait a Bizottság nevezi ki a személyek 
kiválasztására szolgáló független eljárást 
követően. A tudományos tanács többek 
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tevékenység minőségét. Feladatai közé 
tartoznak különösen a következők: az éves 
munkaprogram kidolgozása, a szakértői 
értékelési folyamat kialakítása, valamint a 
program végrehajtásának tudományos 
szempontból való nyomon követése és 
minőségellenőrzése.

között áttekinti a finanszírozandó 
kutatástípusokról szóló határozatokat és 
tudományos szempontból garantálja az adott 
tevékenység minőségét. Feladatai közé 
tartoznak különösen a következők: az éves 
munkaprogram kidolgozása, a szakértői 
értékelési folyamat kialakítása, valamint a 
program végrehajtásának tudományos 
szempontból való nyomon követése és 
minőségellenőrzése.

Indokolás

Tilføjelsen er nødvendig for at sikre, at ERC lever op til EU's målsætning om mindst 40% 
kvinder i rådgivende organer.

Módosítás: 7
Témák II. rész Tevékenységek hatodik bekezdés

Az Európai Bizottság garantálja az Európai 
Kutatási Tanács teljes autonómiáját és 
integritását.

Az Európai Bizottság garantálja az Európai 
Kutatási Tanács teljes autonómiáját és 
integritását, valamint azt, hogy mind 
összeállítása, mind működése megfeleljen 
az EU egyenjogúsággal kapcsolatos 
kötelezettségeinek.

Módosítás: 8
Témák III. rész Indokolás második bekezdés

A transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás – beleértve az ipari részvétel 
ösztönzését és a kutatói karrierek és 
egyetemi állások európai szinten történő 
elérhetővé tételét – az Európai Kutatási 
Térség kulcsfontosságú eleme, és 
elengedhetetlen az európai kutatási 
kapacitások és teljesítmények fokozásához.

A transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás – beleértve az ipari részvétel 
ösztönzését és a kutatói karrierek és 
egyetemi állások európai szinten történő 
elérhetővé tételét – az Európai Kutatási 
Térség kulcsfontosságú eleme, és 
elengedhetetlen az európai kutatási 
kapacitások és teljesítmények fokozásához.
A férfiak és a nők számára egyenlő 
mobilitási lehetőségeket kell biztosítani, 
ezért a nemre és a családi kötelezettségekre 
való összpontosítás feltétele a kutatói 
mobilitás előmozdításának.
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Módosítás: 9
Témák IV. rész A KKV-k javára végzett kutatás Indokolás (1a) bekezdés (új)

A nők ipari kutatásban képviselt aránya 
növelése érdekében is komoly 
erőfeszítésekre kerül sor, ahol a nők aránya 
jelenleg csupán 15%.

Indokolás

I den offentlige sektor udgør andelen af kvindelige forskere ca. 30% i EU, men kvinders 
deltagelse i den industrielt baserede forskning  kun udgør 15%. Der er blevet gjort alt for lidt for 
at rette op på dette problem for erhvervslivet mangler forskere. Nogle virksomheder har selv 
udviklet strategier til at gøre sig mere attraktive for kvinder gennem at forandre arbejdskulturen 
og rekrutteringssystemet.

Módosítás: 10
Témák IV. rész Tudomány a társadalomban Tevékenységek negyedik bekezdés

A társadalmi nemek kutatása, beleértve a 
kutatás minden területén a társadalmi nemek 
dimenziójának integrálását, valamint a 
nőknek a kutatásban betöltött szerepét.

A társadalmi nemek kutatása, beleértve a 
kutatás minden területén a társadalmi nemek 
dimenziójának integrálását, valamint a 
nőknek a kutatásban betöltött szerepét, a 
kutatási infrastruktúrák/az ERA-hálózat 
támogatását, a közösségi, regionális és 
nemzeti kezdeményezések összehangolását.

Módosítás: 11
Témák IV. rész Tudomány a társadalomban Tevékenységek (7a) bekezdés (új)

- Azonos lehetőségek biztosítása a férfiak és 
a nők számára a hetedik keretprogram 
PhD-álláshelyeivel kapcsolatban. A női 
PhD-hallgatók alkalmazásának vonzóbbá 
tétele érdekében közös európai anyasági alap 
kerül felállításra, ami azt biztosítja, hogy a 
munkaadó kutatóintézetet ne terheljék 
kiadások a kutatónők terhessége esetén.

Indokolás

I nogle lande foretrækker institutionerne at ansætte unge mænd i projekterne, fordi de selv skal 
udrede pengene i tilfælde af barsel.


