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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Lyčių aspekto integravimas yra labai svarbus „Europos modelio“ konkurencingumui, 
ekonominei ir socialinei sanglaudai. Vyrų ir moterų lygybės skatinimas yra vienas sutartyse 
numatytų Sąjungos tikslų.

Tarp Europos konkurencingumo strategijos (Lisabonos darbotvarkė) tikslų yra tikslas iki 
2010 m. padidinti dirbančių moterų skaičių iki 60 proc.

Be to, yra apskaičiuota, kad, siekiant įgyvendinti mokslinių tyrimų poreikius, iki 2010 m. 
reikės pritraukti ir paruošti nuo 600 000 iki 700 000 naujų mokslo darbuotojų. Skaičiuojant 
neatsižvelgta į tikėtiną daugumos vyresnio amžiaus mokslo darbuotojų pasitraukimą iš darbo 
per ateinančius dešimt metų. Padėtis reikalauja neatidėliotinų priemonių.

Dabartinis pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos 
septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų 
programos (2007–2013 m.) skirtas spręsti ES konkurencingumo ir naujų darbo vietų kūrimo 
poreikius. Komisija konkrečiai siūlo padvigubinti 7-osios pagrindų programos biudžetą, 
palyginti su 6-ąja pagrindų programa, 2007–2013 m. laikotarpiu skiriant 67,8 milijardus eurų.   

Šio pasiūlymo politinės aplinkybės ir tikslai yra išdėstyti tuo pačiu metu Komisijos 
pateiktame komunikate „Europos žinių mokslinių tyrimų erdvės kūrimas augimui“, kuriame 
numatoma, kad bus stengiamasi skatinti jaunimą ir moteris siekti karjeros mokslo ir 
technologijų srityse ir į mokslinių tyrimų kontekstą įtraukti lyčių dimensiją.

7-ąją pagrindų programą sudarys keturios specifinės programos: „Bendradarbiavimas“, 
„Idėjos“, „Žmonės“ ir „Pajėgumai“. Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetui ypač svarbi trečioji veiklos rūšis, nes jos tikslas gerinti mokslo darbuotojų karjeros 
perspektyvas ir judrumą. Šiuo klausimu Komisija siūlo stiprinti mokslo darbuotojus remiančią 
veiklą, vadinamąją „Marie Curie“ veiklą, siekiant pagerinti Europos mokslinių tyrimų 
žmogiškuosius išteklius, remti Europos mokslo darbuotojų parengimą, judrumą ir plėtrą.

Parlamento komitetas ypač susirūpinęs dėl fakto, kad daugelyje Europos šalių moterų, 
baigusių aukštąsias mokyklas, dalis yra didesnė nei vyrų. Kitais žodžiais, moterų 
išsilavinimas yra aukštesnis už vyrų: 20–24 m. amžiau moterų ir vyrų, siekiančių aukštesnio 
išsilavinimo skirtumas ES 2004 m. buvo 5 proc. Moterys moksliniame darbe susiduria su 
kliūtimis tik dėl to, kad jos yra moterys ir kad mokslinių darbų rinkoje dominuoja vyrai. 

To priežastys akivaizdžios: mokslininkų kvalifikacijos laikotarpis ilgesnis, labai nesaugi 
karjera, o pagrindinis jų karjeros elementas yra tarptautinis judrumas. Nenuostabu, kad yra 
žymiai daugiau vienišų ir neturinčių vaikų moterų profesorių nei vyrų profesorių.  

Siekiant spręsti moterų trūkumo mokslo profesijose problemą, Septintojoje pagrindų 
programoje iš tikrųjų yra numatytos priemonės skatinti moterų dalyvavimą mokslo ir 
technologijų srityse. Kad šia galimybe būtų pasinaudota, Europos Sąjunga Septintojoje 
pagrindų programoje turi užtikrinti lyčių lygybę.
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Svarbu, kad moterims nebūtų kliudoma gauti paramą dėl jų amžiaus. Skiriant didžiąją dalį 
paramos, taikoma 30 ar 35 m. riba, kurią daugelis moterų peržengia dėl motinystės ir vaiko 
priežiūros atostogų. 

Kadangi Lisabonos darbotvarkės esmė yra žinios ir jos yra visų jos elementų pagrindas, 
moksliniai tyrimai ir technologijos kartu su mokymu ir inovacijomis sudaro „žinių trikampį“.
Todėl Septintojoje pagrindų programoje turi būti skiriamas ypatingas dėmesys lyčių lygybei, 
ir lyčių dimensija turi būti mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos 
dalis. 

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
9 konstatuojamoji dalis

9) Žmogiškųjų išteklių pajėgumai mokslinių 
tyrimų ir technologijų srityje turėtų būti 
stiprinami kiekybiškai ir kokybiškai.

9) Žmogiškųjų išteklių pajėgumai mokslinių 
tyrimų ir technologijų srityje turėtų būti 
stiprinami kiekybiškai ir kokybiškai, ne tik 
žymiai didinant moksliniuose tyrimuose 
dalyvaujančių moterų skaičių.

Pagrindimas

Moterys sudaro žymią nepanaudoto žmonijos potencialo dalį mokslinių tyrimų srityje.

Pakeitimas 2
14 konstatuojamoji dalis

14) Pagal programą „Žmonės“ būtų 
skatinami individualūs asmenys pasirinkti 
mokslininko profesiją, Europos mokslo 
darbuotojai būtų skatinami likti Europoje, 
būtų siekiama pritraukti į Europą mokslo 
darbuotojus iš viso pasaulio ir paversti 
Europą patrauklesne geriausiems mokslo 
darbuotojams.

14) Pagal programą „Žmonės“ būtų 
skatinami individualūs asmenys pasirinkti 
mokslininko profesiją (tai turėtų užtikrinti, 
kad būtų labiau pasitelktas nepanaudotas 
mokslinių tyrimų potencialas – moterys), 
Europos mokslo darbuotojai būtų skatinami 
likti Europoje, būtų siekiama pritraukti į 
Europą mokslo darbuotojus iš viso pasaulio 
ir paversti Europą patrauklesne geriausiems 
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mokslo darbuotojams.

Pakeitimas 3
26 konstatuojamoji dalis

26) Įgyvendinant Septintąją pagrindų 
programą reikiamas dėmesys bus skiriamas 
moterų vaidmeniui mokslo ir mokslinių 
tyrimų srityje, toliau jas skatinant aktyviau 
dalyvauti moksliniuose tyrimuose.

26) Septintoji pagrindų programa priklauso 
nuo ES sprendimų dėl lygybės ir lyčių 
aspekto integravimo, kaip nurodyta 
Amsterdamo sutartyje ir Komisijos darbo 
programoje dėl lyčių lygybės. Įgyvendinant 
Septintąją pagrindų programą reikiamas 
dėmesys bus skiriamas moterų vaidmeniui 
mokslo ir mokslinių tyrimų srityje, bus ypač 
stengiamasi toliau jas skatinant aktyviau 
dalyvauti moksliniuose tyrimuose.

Pagrindimas

Pagal Amsterdamo sutarties 3 straipsnio 2 dalį Bendrija siekia pašalinti nelygybę ir skatinti 
vyrų ir moterų lygybę visose savo veiklos srityse. 

Pakeitimas 4
I priedo I skirsnio 8 pastraipa

Minėtosios devynios teminės sritys taip pat 
apima mokslinius tyrimus, būtinus 
formuluojant, įgyvendinant ir vertinant ES 
sveikatos apsaugos, saugos, vartotojų teisių 
apsaugos, energetikos, aplinkos, plėtros 
pagalbos, žuvininkystės, jūrininkystės 
reikalų, žemės ūkio, gyvūnų gerovės, 
transporto, švietimo ir mokymo, užimtumo, 
socialinių reikalų, sanglaudos bei teisingumo 
ir vidaus reikalų politiką, ir ikinormatyvinius 
bei norminamuosius tyrimus, svarbius 
gerinant standartų kokybę ir juos 
įgyvendinant.

Minėtosios devynios teminės sritys taip pat 
apima mokslinius tyrimus, būtinus 
formuluojant, įgyvendinant ir vertinant ES 
sveikatos apsaugos, saugos, vartotojų teisių 
apsaugos, energetikos, aplinkos, plėtros 
pagalbos, žuvininkystės, jūrininkystės 
reikalų, žemės ūkio, gyvūnų gerovės, 
transporto, švietimo ir mokymo, užimtumo, 
socialinių reikalų, lygybės, sanglaudos bei 
teisingumo ir vidaus reikalų politiką, ir 
ikinormatyvinius bei norminamuosius 
tyrimus, svarbius gerinant standartų kokybę 
ir juos įgyvendinant.

Pakeitimas 5
Temų I skirsnio skyriaus „Loginis pagrindas“ 4 pastraipa

Politikos reikalavimams svarbius mokslinius Politikos reikalavimams svarbius mokslinius 
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tyrimus apimanti veikla, kuri bus remiama, 
nurodyta toliau. Du strateginiai klausimai –
vaikų sveikata ir senstančių gyventojų 
sveikata – bus nagrinėjami visose veiklos 
srityse. Veikla pagal mokslinių tyrimų 
darbotvarkes, nustatytas pagal Europos 
technologijų platformas, pvz., naujų vaistų 
srityje, bus remiama, jeigu ji bus aktuali. 
Gali būti remiama kita veikla, papildanti 
minėtąją ar tokia, kurios imamasi reaguojant 
į naujus politikos poreikius, pavyzdžiui, 
sveikatos priežiūros politikos klausimų ar 
darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.

tyrimus apimanti veikla, kuri bus remiama, 
nurodyta toliau. Du strateginiai klausimai –
vaikų sveikata ir senstančių gyventojų 
sveikata – bus nagrinėjami visose veiklos 
srityse. Lyčių aspektai bus taip pat įtraukti į 
šiuos strateginius klausimus. Veikla pagal 
mokslinių tyrimų darbotvarkes, nustatytas 
pagal Europos technologijų platformas, pvz., 
naujų vaistų srityje, bus remiama, jeigu ji 
bus aktuali. Gali būti remiama kita veikla, 
papildanti minėtąją ar tokia, kurios imamasi 
reaguojant į naujus politikos poreikius, 
pavyzdžiui, sveikatos priežiūros politikos 
klausimų ar darbuotojų sveikatos ir saugos 
srityje.

Pagrindimas

Šis papildymas reikalingas, nes vyresnio amžiaus skirtingų lyčių žmonių fizinė būklė ir 
socialinės sąlygos skiriasi. 

Pakeitimas 6
Temų II skirsnio skyriaus „Veikla“ 3 pastraipa

Mokslo tarybą sudarys aukščiausiojo lygio 
Europos mokslo bendruomenės atstovai, 
veikiantys savarankiškai ir nepriklausomai 
nuo politinių ar kitų interesų. Jos narius 
paskirs Komisija, atlikusi nepriklausomą 
atrankos procedūrą. Mokslo taryba, inter 
alia, prižiūrės, kaip priimami sprendimai dėl 
finansuotinų mokslinių tyrimų rūšies, ir, 
mokslo požiūriu, bus veiklos kokybės 
garantas. Jos užduotys, visų pirma, bus 
sukurti metinę darbo programą, nustatyti to 
paties lygio mokslo darbuotojų atliekamą 
vertinimo procesą, taip pat mokslo požiūriu 
stebėti programos įgyvendinimą ir 
kontroliuoti jos kokybę.

Mokslo tarybą sudarys aukščiausiojo lygio 
Europos mokslo bendruomenės atstovai, 
veikiantys savarankiškai ir nepriklausomai 
nuo politinių ar kitų interesų. Vyrai ar 
moterys visada sudaro ne mažiau kaip 40 
proc. Mokslo tarybos narių. Jos narius 
paskirs Komisija, atlikusi nepriklausomą 
atrankos procedūrą. Mokslo taryba, inter 
alia, prižiūrės, kaip priimami sprendimai dėl 
finansuotinų mokslinių tyrimų rūšies, ir, 
mokslo požiūriu, bus veiklos kokybės 
garantas. Jos užduotys, visų pirma, bus 
sukurti metinę darbo programą, nustatyti to 
paties lygio mokslo darbuotojų atliekamą 
vertinimo procesą, taip pat mokslo požiūriu 
stebėti programos įgyvendinimą ir 
kontroliuoti jos kokybę.

Pagrindimas

Šis papildymas reikalingas, kad būtų užtikrinta, jog Europos mokslinių tyrimų tarybos 
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(EMTT) sudėtis atitiktų ES tikslą, kad patariamosiose institucijose būtų ne mažiau kaip 40 
proc. moterų.

Pakeitimas 7
Temų II skirsnio skyriaus „Veikla“ 6 pastraipa

Europos Komisija bus visiško EMTT 
savarankiškumo ir principingumo garantas.

Europos Komisija bus visiško EMTT 
savarankiškumo ir principingumo garantas ir 
užtikrins, kad tiek jos sudėtis, tiek veikla 
atitiktų ES sprendimus dėl lygybės.

Pakeitimas 8
Temų III skirsnio skyriaus „Loginis pagrindas“ 2 pastraipa

Tarptautinis ir tarpsektorinis mobilumas, 
įskaitant pramonės dalyvavimo skatinimą ir 
mokslo darbuotojų karjeros kelių bei 
akademinių postų atvėrimą Europos mastu, 
yra esminė Europos mokslinių tyrimų erdvės 
sudėtinė dalis ir būtinas didinant Europos 
mokslinių tyrimų pajėgumus ir galimybes.

Tarptautinis ir tarpsektorinis mobilumas, 
įskaitant pramonės dalyvavimo skatinimą ir 
mokslo darbuotojų karjeros kelių bei 
akademinių postų atvėrimą Europos mastu, 
yra esminė Europos mokslinių tyrimų erdvės 
sudėtinė dalis ir būtinas didinant Europos 
mokslinių tyrimų pajėgumus ir galimybes. 
Vyrams ir moterims turi būti užtikrintos 
lygios mobilumo galimybės, dėl to dėmesys 
turi būti skiriamas lyties ir šeimos 
įsipareigojimams, tai vertinant kaip būtiną 
mokslo darbuotojų judrumo skatinimo 
sąlygą.

Pakeitimas 9
Temų IV skirsnio dalies „MVI skirti moksliniai tyrimai“ skyriaus „Loginis pagrindas“ 1a 

pastraipa (nauja)

Taip pat bus ypatingai stengiamasi didinti 
moterų dalį pramonės mokslinių tyrimų 
srityje, kur mokslo darbuotojų moterų šiuo 
metu yra tik 15 proc.

Pagrindimas

Viešajame sektoriuje mokslo darbuotojų moterų yra 30 proc., bet pramonės mokslinių tyrimų 
srityje jų yra tik 15 proc. Atsižvelgiant į tai, kad mokslo darbuotojų pramonės sektoriuje 
trūksta, sprendžiant šią problemą padaryta per mažai. Kai kurios įmonės, siekdamos tapti 
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patrauklesnės moterims, savo iniciatyva sukūrė strategijas, keičiančias jų darbo kultūrą ir 
priėmimo į darbą sistemas.

Pakeitimas 10
Temų IV skirsnio dalies „Mokslas visuomenėje“ skyriaus „Veikla“ 4 pastraipa

– Lyčių tyrimams, įskaitant lyčių klausimo 
integravimą į visas mokslinių tyrimų sritis ir 
moterų vaidmenį mokslo tyrimuose.

– Lyčių tyrimams, įskaitant lyčių klausimo 
integravimą į visas mokslinių tyrimų sritis ir 
moterų vaidmenį mokslo tyrimuose, ir 
mokslinių tyrimų infrastruktūros / ERA 
tinklų paramai, taip pat veiksmams 
Europos, regioniniu ir nacionaliniu lygiu 
koordinuoti.

Pakeitimas 11
Temų IV skirsnio dalies „Mokslas visuomenėje“ skyriaus „Veikla“ 7a pastraipa (nauja)

– Lygioms vyrų ir moterų, turinčių daktaro 
laipsnį, galimybėms užtikrinti pagal 
Septintąją pagrindų programą. Kad būtų 
patraukliau įdarbinti moteris, siekiančias 
daktaro laipsnio, bus sukurtas bendras 
Europos motinystės fondas, kurio paskirtis 
bus užtikrinti, kad mokslinių tyrimų 
institutai, mokslo darbuotojoms tapus 
nėščioms, nepatirtų išlaidų. 

Pagrindimas

Kai kuriose šalyse institucijos projektams atlikti labiau linkusios įdarbinti jaunus vyrus, nes 
kitaip jos turi pačios prisiimti su motinyste susijusias išlaidas. 


