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ĪSS PAMATOJUMS

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.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
9. apsvērums

(9) Kvantitatīvi un kvalitatīvi stiprināt 
zinātnes un tehnoloģiju cilvēkresursu 
potenciālu Eiropā.

(9) Kvantitatīvi un kvalitatīvi stiprināt 
zinātnes un tehnoloģiju cilvēkresursu 
potenciālu Eiropā, tostarp, ievērojami 
palielinot sieviešu līdzdalību pētniecībā.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 2
14. apsvērums

(14) Programmā „Cilvēki” indivīdi jārosina 
pievērsties pētnieka profesijai, veicinot 
Eiropas zinātnieku palikšanu Eiropā, kā arī 
piesaistot Eiropai zinātniekus no visas 
pasaules, veidojot labākajiem pētniekiem 

(14) Programmā „Cilvēki” indivīdi jārosina 
pievērsties pētnieka profesijai, tādējādi 
nodrošinot neizmantotā sieviešu 
pētniecības potenciāla labāku izmantošanu,
veicinot Eiropas zinātnieku palikšanu 
Eiropā, kā arī piesaistot Eiropai zinātniekus 
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pievilcīgu Eiropu. no visas pasaules, veidojot labākajiem 
pētniekiem pievilcīgu Eiropu.

Grozījums Nr. 3
26. apsvērums

(26) Septītajā pamatprogrammā pienācīgi 
tiks ņemta vērā sieviešu loma zinātnē un 
pētniecībā, lai vēl vairāk palielinātu sieviešu 
aktīvo lomu pētniecībā.

(26) Septītā pamatprogramma ir atkarīga 
no ES lēmumiem par līdztiesību un 
integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai, kā 
paredzēts Amsterdamas Līgumā un 
Komisijas darba programmā par dzimumu 
līdztiesību. Septītajā pamatprogrammā 
pienācīgi tiks ņemta vērā sieviešu loma 
zinātnē un pētniecībā un veikti īpaši 
pasākumi, lai vēl vairāk palielinātu sieviešu 
aktīvo lomu pētniecībā.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 4
I pielikuma I iedaļas 8. punkts

Deviņās tēmās tiks iekļauta arī izpēte, kas 
vajadzīga, lai atbalstītu ES politikas 
formulēšanu, īstenošanu un izvērtēšanu 
tādās jomās kā veselība, drošība, patērētāju 
aizsardzība, enerģētika, vide, atbalsts 
attīstībai, zivsaimniecība, jūras lietas, 
lauksaimniecība, dzīvnieku labturība, 
transports, izglītība un mācības, 
nodarbinātība, sociālās lietas, kohēzija, 
tieslietas un iekšlietas, kā arī atbalstītu 
pirmsnormatīvus un normatīvus pētījumus, 
kas ir saistīti ar standartu kvalitātes 
uzlabošanu un to īstenošanu.

Deviņās tēmās tiks iekļauta arī izpēte, kas 
vajadzīga, lai atbalstītu ES politikas 
formulēšanu, īstenošanu un izvērtēšanu 
tādās jomās kā veselība, drošība, patērētāju 
aizsardzība, enerģētika, vide, atbalsts 
attīstībai, zivsaimniecība, jūras lietas, 
lauksaimniecība, dzīvnieku labturība, 
transports, izglītība un mācības, 
nodarbinātība, sociālās lietas, līdztiesība, 
kohēzija, tieslietas un iekšlietas, kā arī 
atbalstītu pirmsnormatīvus un normatīvus 
pētījumus, kas ir saistīti ar standartu 
kvalitātes uzlabošanu un to īstenošanu.

Grozījums Nr. 5
Tēmas, I iedaļa, Pamatojums, 4. daļa 

Īstenojamās darbības, ietverot politikas Īstenojamās darbības, ietverot politikas 
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vajadzībām nepieciešamo pētniecību, ir 
izklāstītas turpmāk. Visās darbībās tiks 
risināti divi stratēģiskie jautājumi: bērnu 
veselība un novecojošās sabiedrības 
veselība. Vajadzības gadījumā tiks 
atbalstītas Eiropas tehnoloģiju platformu 
noteiktās pētniecības programmas, 
piemēram, programma par jaunām zālēm. 
Lai papildinātu minēto un reaģētu uz jaunām 
politikas vajadzībām, atbalsts var tikt sniegts 
papildu darbībām, piemēram, veselības 
politikas jomā un arodveselības un darba 
drošības jomā.

vajadzībām nepieciešamo pētniecību, ir 
izklāstītas turpmāk Visās darbībās tiks 
risināti divi stratēģiskie jautājumi: bērnu 
veselība un novecojošās sabiedrības 
veselība. Risinot šos stratēģiskos 
jautājumus, ņems vērā arī dzimumu 
līdztiesības aspektus. Vajadzības gadījumā 
tiks atbalstītas Eiropas tehnoloģiju platformu 
noteiktās pētniecības programmas, 
piemēram, programma par jaunām zālēm. 
Lai papildinātu minēto un reaģētu uz jaunām 
politikas vajadzībām, atbalsts var tikt sniegts 
papildu darbībām, piemēram, veselības 
politikas jomā un arodveselības un darba 
drošības jomā.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 6
Tēmas, II iedaļa, Darbības, 3. daļa

Zinātnisko padomi veidos Eiropas zinātnes 
aprindu augstākā līmeņa pārstāvji, kas 
darbosies kā privātpersonas neatkarīgi no 
politiskajām vai citām interesēm. Tās 
locekļus iecels Komisija, ievērojot objektīvu 
izvēles procedūru. Zinātniskā padome cita 
starpā pārraudzīs lēmumus par 
finansējamiem pētniecības veidiem un 
garantēs darbības kvalitāti no zinātniskā 
viedokļa. Tās uzdevumos jo īpaši ietilps 
ikgadējās darba programmas izstrāde, 
salīdzinošā novērtējuma procesa izveide, kā 
arī programmas īstenošanas uzraudzība un 
kvalitātes kontrole no zinātniskā viedokļa.

Zinātnisko padomi veidos Eiropas zinātnes 
aprindu augstākā līmeņa pārstāvji, kas 
darbosies kā privātpersonas neatkarīgi no 
politiskajām vai citām interesēm. 
Zinātniskās padomes locekļu vidū vīriešu 
vai sieviešu skaits vienmēr ir ne mazāks kā 
40%. Tās locekļus iecels Komisija, ievērojot 
objektīvu izvēles procedūru. Zinātniskā 
padome cita starpā pārraudzīs lēmumus par 
finansējamiem pētniecības veidiem un 
garantēs darbības kvalitāti no zinātniskā 
viedokļa. Tās uzdevumos jo īpaši ietilps 
ikgadējās darba programmas izstrāde, 
salīdzinošā novērtējuma procesa izveide, kā 
arī programmas īstenošanas uzraudzība un 
kvalitātes kontrole no zinātniskā viedokļa.

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 7
Tēmas, II iedaļa, Darbības, 6. daļa

Eiropas Komisija garantēs pilnīgu EPP 
autonomiju un integritāti.

Eiropas Komisija garantēs pilnīgu EPP 
autonomiju un integritāti, kā arī to, ka tās 
sastāvs un darbība atbilst ES lēmumiem 
par līdztiesību..

Grozījums Nr. 8
Tēmas, III iedaļa, Pamatojums, 2. daļa

Starpvalstu un starpnozaru mobilitāte, 
tostarp rūpniecības līdzdalības veicināšana 
un zinātniskās karjeras un akadēmisko 
amatu pieejamība Eiropas mērogā ir 
galvenais Eiropas pētniecības telpas 
komponents, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai 
paaugstinātu Eiropas iespējas un sniegumu 
pētniecības jomā.

Starpvalstu un starpnozaru mobilitāte, 
tostarp rūpniecības līdzdalības veicināšana 
un zinātniskās karjeras un akadēmisko 
amatu pieejamība Eiropas mērogā ir 
galvenais Eiropas pētniecības telpas 
komponents, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai 
paaugstinātu Eiropas iespējas un sniegumu 
pētniecības jomā. Vīriešiem un sievietēm 
jānodrošina vienlīdzīgas mobilitātes 
iespējas, un līdz ar to galvenā uzmanība 
jāpievērš dzimumu un ģimenes 
pienākumiem, kas ir pētnieku mobilitātes 
veicināšanas priekšnoteikums.

Grozījums Nr. 9
Tēmas, IV iedaļa, Pētniecība MVU vajadzībām, Pamatojums, 1.a daļa (jauna)

Tiks veikti arī īpaši pasākumi, lai 
palielinātu sieviešu īpatsvaru rūpnieciskajā 
pētniecībā, kur pašlaik tikai 15% pētnieku 
ir sievietes.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 10
Tēmas, IV iedaļa, Zinātne sabiedrībā, Darbības, 4. daļa



PA\589430LV.doc PE 365.013v01-008/8PA\589430LV.doc

LV

- dzimtes pētījumi, tostarp dzimumu 
līdztiesības aspektu integrācija visās 
zinātnisko pētījumu jomās un sieviešu loma 
zinātnē;

- dzimtes pētījumi, tostarp dzimumu 
līdztiesības aspektu integrācija visās 
zinātnisko pētījumu jomās un sieviešu loma 
zinātnē, un atbalsts pētniecības 
infrastruktūras / Eiropas Pētniecības telpas 
tīklu izveidei, kā arī Eiropas, reģionāla un 
valstu mēroga darbību saskaņošana;

Grozījums Nr. 11
Tēmas, IV iedaļa, Zinātne sabiedrībā, Darbības, 7.a daļa (jauna)

- vienlīdzīgu iespēju vīriešiem un sievietēm 
garantēšana saistībā ar zinātņu doktoru 
amatiem atbilstīgi Septītajai 
pamatprogrammai.  Doktorantūras sieviešu 
studentu nodarbinātības veicināšanai 
izveidos vienotu Eiropas maternitātes 
fondu, lai nodrošinātu to, ka pētniecības 
institūtiem, kas nodarbina sievietes, 
nerodas izdevumi saistībā ar pētniecībā 
nodarbināto sieviešu grūtniecību. 

Pamatojums

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


