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KRÓTKIE UZASADNIENIE

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 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.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 9

9. Wzmacnianie ilościowe i jakościowe 
potencjału ludzkiego w zakresie badań i 
technologii w Europie.

9. Wzmacnianie ilościowe i jakościowe 
potencjału ludzkiego w zakresie badań i 
technologii w Europie. Winno ono 
zwłaszcza polegać na znacznym 
zwiększeniu udziału kobiet w badaniach 
naukowych.

Uzasadnienie

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

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 14

14. W części „Ludzie” powinno zachęcać się 
do zainteresowania się zawodem naukowca.

14. W części „Ludzie” powinno zachęcać się 
do zainteresowania się zawodem naukowca, 
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Należy zachęcać europejskich naukowców 
do pozostania w Europie, a naukowcy z 
całego świata powinni być przyciągani do 
Europy, która powinna stać się bardziej 
atrakcyjnym miejscem dla najlepszych z 
nich.

należy zagwarantować lepsze 
zagospodarowanie niewykorzystanego 
potencjału badawczego kobiet oraz 
zachęcać europejskich naukowców do 
pozostania w Europie, a naukowcy z całego 
świata powinni być przyciągani do Europy, 
która powinna stać się bardziej atrakcyjnym 
miejscem dla najlepszych z nich.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 26

26. W ramach siódmego programu 
ramowego stosowna uwaga będzie 
poświęcona roli kobiet w nauce i badaniach 
z myślą dalszego wzmacniania ich aktywnej 
roli w badaniach.

26. Siódmy program ramowy podlega 
decyzjom unijnym w zakresie 
równouprawnienia oraz uwzględniania 
problematyki płci zawartym w Traktacie 
Amsterdamskim, a także w programie prac 
Komisji dotyczącym równości płci. W 
ramach siódmego programu ramowego 
stosowna uwaga będzie poświęcona roli 
kobiet w nauce i badaniach oraz zostaną 
podjęte szczególne wysiłki w kierunku
dalszego wzmacniania ich aktywnej roli w 
badaniach.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 4
Załącznik I, rozdział I, pkt 8

Dziewięć tematów obejmuje również 
badania konieczne do sformułowania, 
wdrażania oraz oceny polityk UE, takich jak
w dziedzinach zdrowia, bezpieczeństwa, 
ochrony konsumentów, energii, środowiska, 
pomocy rozwojowej, rybołówstwa, 
gospodarki morskiej, rolnictwa, dobrostanu 
zwierząt, transportu, kształcenia i szkolenia, 
zatrudnienia, spraw społecznych, spójności 
oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw 

Dziewięć tematów obejmuje również 
badania konieczne do sformułowania, 
wdrażania oraz oceny polityk UE, takich jak 
w dziedzinach zdrowia, bezpieczeństwa, 
ochrony konsumentów, energii, środowiska, 
pomocy rozwojowej, rybołówstwa, 
gospodarki morskiej, rolnictwa, dobrostanu 
zwierząt, transportu, kształcenia i szkolenia, 
zatrudnienia, spraw społecznych, 
równouprawnienia, spójności oraz wymiaru 
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wewnętrznych, razem z badaniami 
prenormatywnymi oraz konormatywnymi 
istotnymi dla podnoszenia jakości norm oraz 
ich wdrażania.

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
razem z badaniami prenormatywnymi oraz 
konormatywnymi istotnymi dla podnoszenia 
jakości norm oraz ich wdrażania.

Poprawka 5
Tematy, rozdział I, uzasadnienie, pkt. 4

Poniżej przedstawiono działania, które 
zostaną podjęte, obejmujące badania istotne 
dla wymagań politycznych. Dwa 
strategiczne zagadnienia: zdrowie dzieci 
oraz zdrowie starzejącego się społeczeństwa 
zostaną w szczególności objęte działaniami.
Programy badań ustalone przez Europejskie 
Platformy Technologiczne, takie jak w 
zakresie innowacyjnej medycyny, będą w 
miarę potrzeby wspierane. W celu ich 
uzupełnienia oraz w odpowiedzi na nowe 
potrzeby polityczne, mogą zostać wspierane
dodatkowe działania, na przykład w 
dziedzinie polityki zdrowotnej oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
wymiarze zawodowym.

Poniżej przedstawiono działania, które 
zostaną podjęte, obejmujące badania istotne 
dla wymagań politycznych. Dwa 
strategiczne zagadnienia: zdrowie dzieci 
oraz zdrowie starzejącego się społeczeństwa 
zostaną w szczególności objęte działaniami.
Ponadto, do wyżej wymienionych 
zagadnień strategicznych włączony zostanie 
także aspekt płci. Programy badań ustalone 
przez Europejskie Platformy 
Technologiczne, takie jak w zakresie 
innowacyjnej medycyny, będą w miarę 
potrzeby wspierane. W celu ich uzupełnienia 
oraz w odpowiedzi na nowe potrzeby 
polityczne, mogą zostać wspierane 
dodatkowe działania, na przykład w 
dziedzinie polityki zdrowotnej oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
wymiarze zawodowym.

Uzasadnienie

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

Poprawka 6
Tematy, rozdział II, działania, pkt. 3

Rada naukowa składa się z najwyższej rangi 
przedstawicieli europejskiego środowiska 
naukowego, działających we własnym 
imieniu, niezależnie od politycznych lub 
innych interesów. Jej członkowie są 
mianowani przez Komisję, po tym jak 
zostali wyznaczeni w drodze niezależnej 

Rada naukowa składa się z najwyższej rangi 
przedstawicieli europejskiego środowiska 
naukowego, działających we własnym 
imieniu, niezależnie od politycznych lub 
innych interesów. W skład Rady naukowej 
wchodzi zawsze nie mniej, niż 40 procent 
mężczyzn lub kobiet. Jej członkowie są 
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procedury. Rada naukowa będzie między 
innymi nadzorować decyzje określające 
rodzaj badań, które mają być finansowane 
oraz gwarantować jakość działania z punktu 
widzenia nauki. Do jej zadań należy w 
szczególności opracowywanie rocznego 
programu pracy, ustanowienie procedury 
wzajemnej weryfikacji, a także 
monitorowanie i kontrola jakości wdrożenia 
programu z punktu widzenia nauki.

mianowani przez Komisję, po tym jak 
zostali wyznaczeni w drodze niezależnej 
procedury. Rada naukowa będzie między 
innymi nadzorować decyzje określające 
rodzaj badań, które mają być finansowane 
oraz gwarantować jakość działania z punktu 
widzenia nauki. Do jej zadań należy w 
szczególności opracowywanie rocznego 
programu pracy, ustanowienie procedury 
wzajemnej weryfikacji, a także 
monitorowanie i kontrola jakości wdrożenia 
programu z punktu widzenia nauki.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 7
Tematy, rozdział II, działania, pkt. 6

Komisja Europejska będzie gwarantować 
pełną autonomię i integralność Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych.

Komisja Europejska będzie gwarantować 
pełną autonomię i integralność Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych, a także to, że 
zarówno jej skład, jak i działania będą 
zgodne z decyzjami UE odnoszącymi się do 
równouprawnienia płci.

Poprawka 8
Tematy, rozdział II, działania, pkt. 6

Mobilność, rozumiana jako przekraczanie 
granic zarówno państwowych jak i 
sektorowych, włącznie z pobudzaniem 
udziału przemysłu oraz otwarciem karier 
naukowych i stanowisk akademickich w 
skali europejskiej, jest kluczowym 
składnikiem Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej, niezbędnym dla zwiększenia 
europejskich możliwości i osiągnięć w 
zakresie badań.

Mobilność, rozumiana jako przekraczanie 
granic zarówno państwowych jak i
sektorowych, włącznie z pobudzaniem 
udziału przemysłu oraz otwarciem karier 
naukowych i stanowisk akademickich w 
skali europejskiej, jest kluczowym 
składnikiem Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej, niezbędnym dla zwiększenia 
europejskich możliwości i osiągnięć w 
zakresie badań. Kobietom i mężczyznom 
należy zagwarantować równe szanse w 
zakresie mobilności, dlatego też skupienie 
na zagadnieniach płci oraz zobowiązaniach 
rodzinnych jest warunkiem propagowania 
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mobilności naukowców.

Poprawka 9
Tematy, rozdział IV, Badania naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, 

uzasadnienie, pkt. 1a (nowy)

Ponadto, podejmowane będą szczególne 
wysiłki w kierunku zwiększenia udziału 
kobiet w badaniach przemysłowych, który w 
chwili obecnej wynosi jedynie 15 procent.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 10
Tematy, rozdział IV, Nauka w społeczeństwie, działania, tiret 4

- Badania nad płcią kulturową, łącznie z 
włączeniem wymiaru płci kulturowej do 
wszystkich obszarów badań i roli kobiet w 
badaniach.

- Badania nad płcią kulturową, łącznie z 
włączeniem wymiaru płci kulturowej do 
wszystkich obszarów badań i roli kobiet w 
badaniach, a także wspieranie 
infrastruktury badawczej/ sieci ERA oraz 
koordynowanie inicjatyw wspólnotowych, 
regionalnych oraz krajowych.

Poprawka 11
Tematy, rozdział IV, Nauka w społeczeństwie, działania, tiret 7 (nowy)
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- Gwarantowanie w ramach siódmego 
programu ramowego równych możliwości 
dostępu do pracy na stanowiskach dla 
doktorantów dla kobiet i mężczyzn. Aby 
poprawić szanse zatrudnienia doktorantek, 
utworzony zostanie europejski fundusz 
macierzyński gwarantujący, że instytucja 
badawcza zatrudniająca je nie będzie 
ponosiła wydatków będących konsekwencją 
ich macierzyństwa.

Uzasadnienie

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


