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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 9

(9) Mal by sa kvantitatívne a kvalitatívne 
posilňovať ľudský potenciál v oblasti 
výskumu a techniky v Európe.

(9) Mal by sa kvantitatívne a kvalitatívne 
posilňovať ľudský potenciál v oblasti 
výskumu a techniky v Európe, predovšetkým 
prostredníctvom podstatného zvýšenia 
účasti žien na výskume.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 14

(14) V rámci témy „Ľudia“ by sa mal 
v jednotlivcoch vzbudiť záujem o profesiu 
výskumného pracovníka, európski výskumní 

(14) V rámci témy „Ľudia“ by sa mal 
v jednotlivcoch vzbudiť záujem o profesiu 
výskumného pracovníka, čo by malo 



PA\589430SK.doc PE 365.013v01-005/8PA\589430SK.doc

SK

pracovníci by sa mali stimulovať, aby ostali 
v Európe, mali by sa do Európy prilákať 
výskumní pracovníci z celého sveta 
a Európa by sa mala stať príťažlivejšou pre 
špičkových výskumných pracovníkov.

zabezpečiť lepšie využitie nepoužitého 
výskumného potenciálu žien, európski 
výskumní pracovníci by sa mali stimulovať, 
aby ostali v Európe, mali by sa do Európy 
prilákať výskumní pracovníci z celého sveta 
a Európa by sa mala stať príťažlivejšou pre 
špičkových výskumných pracovníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 26

(26) V rámci siedmeho rámcového 
programu sa bude venovať primeraná 
pozornosť úlohe žien v oblasti vedy 
a výskumu so zreteľom na ďalšie 
prehlbovanie ich aktívneho pôsobenia vo 
výskume.

(26) Siedmy rámcový program podlieha 
rozhodnutiam EÚ v oblasti rodovej rovnosti 
a uplatňovania rodového hľadiska podľa 
Amsterdamskej zmluvy a pracovného 
programu Komisie týkajúceho sa rodovej 
rovnosti. V rámci siedmeho rámcového 
programu sa bude venovať primeraná 
pozornosť úlohe žien v oblasti vedy 
a výskumu a mimoriadne úsilie sa vynaloží 
so zreteľom na ďalšie prehlbovanie ich 
aktívneho pôsobenia vo výskume.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha I oddiel I odsek 8

Spomínaných deväť tém zahŕňa tiež výskum 
potrebný na podchytenie tvorby, realizácie 
a hodnotenia politík EÚ, napr. v oblastiach 
zdravia, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľov, 
energetiky, životného prostredia, rozvojovej 
pomoci, rybného hospodárstva, otázok 
námorníctva, poľnohospodárstva, ochrany 
zvierat, dopravy, vzdelávania a odborného 
vzdelávania, zamestnanosti, sociálnych vecí, 
kohézie, spravodlivosti a vnútorných 
záležitostí, ako aj prípravného 
a sprievodného výskumu na podporu 

Spomínaných deväť tém zahŕňa tiež výskum 
potrebný na podchytenie tvorby, realizácie 
a hodnotenia politík EÚ, napr. v oblastiach 
zdravia, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľov, 
energetiky, životného prostredia, rozvojovej 
pomoci, rybného hospodárstva, otázok 
námorníctva, poľnohospodárstva, ochrany 
zvierat, dopravy, vzdelávania a odborného 
vzdelávania, zamestnanosti, sociálnych vecí, 
rodovej rovnosti, kohézie, spravodlivosti 
a vnútorných záležitostí, ako aj prípravného 
a sprievodného výskumu na podporu 



PA\589430SK.doc PE 365.013v01-006/8PA\589430SK.doc

SK

štandardizácie, ktorý zohráva dôležitú úlohu 
pri zlepšovaní kvality noriem a ich 
implementácii.

štandardizácie, ktorý zohráva dôležitú úlohu 
pri zlepšovaní kvality noriem a ich 
implementácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Témy oddiel I Odôvodnenie odsek 4

Činnosti, ktoré sa budú podporovať, sú 
uvedené nižšie. Patrí k nim aj výskum 
podstatný z hľadiska politických 
požiadaviek. V rámci všetkých činností sa 
bude venovať pozornosť dvom strategickým 
otázkam: zdraviu detí a zdraviu starnúcej 
populácie. Plány výskumu ustanovené 
európskymi technologickými platformami 
ako napr. plány v oblasti inovatívnej 
medicíny, sa budú podporovať 
v primeraných prípadoch. S cieľom doplniť 
tieto plány a reagovať na nové politické 
potreby sa môžu podporovať dodatočné 
akcie, napr. v oblasti otázok zdravotnej 
politiky a v oblasti ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci.

Činnosti, ktoré sa budú podporovať, sú 
uvedené nižšie. Patrí k nim aj výskum 
podstatný z hľadiska politických 
požiadaviek. V rámci všetkých činností sa 
bude venovať pozornosť dvom strategickým 
otázkam: zdraviu detí a zdraviu starnúcej 
populácie. Rodové aspekty budú tiež 
súčasťou týchto strategických otázok. 
Plány výskumu ustanovené európskymi 
technologickými platformami ako napr. 
plány v oblasti inovatívnej medicíny, sa 
budú podporovať v primeraných prípadoch. 
S cieľom doplniť tieto plány a reagovať na 
nové politické potreby sa môžu podporovať 
dodatočné akcie, napr. v oblasti otázok 
zdravotnej politiky a v oblasti ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Témy oddiel II Činnosti odsek 3

Vedecký výbor tvoria najvyšší predstavitelia 
európskej vedeckej obce konajúci 
samostatne a nezávisle na politických alebo 
iných záujmoch. Jeho členov vymenúva 
Komisia na základe nezávislého 
identifikačného postupu. Vedecký výbor 
okrem iného dohliada na rozhodnutia 
týkajúce sa druhu výskumu, ktorý sa má 
finančne podporiť, a zároveň z vedeckého 

Vedecký výbor tvoria najvyšší predstavitelia 
európskej vedeckej obce konajúci 
samostatne a nezávisle na politických alebo 
iných záujmoch. Vo vedeckom výbore je 
vždy zastúpených najmenej 40% žien alebo 
mužov. Jeho členov vymenúva Komisia na 
základe nezávislého identifikačného 
postupu. Vedecký výbor okrem iného 
dohliada na rozhodnutia týkajúce sa druhu 
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hľadiska ručí za kvalitu činnosti. Medzi jeho 
úlohy patrí predovšetkým vývoj ročného 
pracovného programu, realizácia postupu 
vzájomného profesionálneho preskúmania 
návrhov, ako aj vedecké monitorovanie 
a kontrola kvality realizácie programu.

výskumu, ktorý sa má finančne podporiť, 
a zároveň z vedeckého hľadiska ručí za 
kvalitu činnosti. Medzi jeho úlohy patrí
predovšetkým vývoj ročného pracovného 
programu, realizácia postupu vzájomného 
profesionálneho preskúmania návrhov, ako 
aj vedecké monitorovanie a kontrola kvality 
realizácie programu.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Témy oddiel II Aktivity odsek 6

Európska komisia ručí za úplnú nezávislosť 
a bezúhonnosť Európskeho výboru pre 
výskum.

Európska komisia ručí za úplnú nezávislosť 
a bezúhonnosť Európskeho výboru pre 
výskum a za to, že jeho zloženie, ako aj 
činnosť, budú v súlade s rozhodnutiami EÚ 
týkajúcimi sa rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Témy oddiel III Odôvodnenie odsek 2

Základnou súčasťou Európskeho 
výskumného priestoru potrebnou na 
skvalitnenie zázemia a výkonnosti 
európskeho výskumu je nadnárodná 
a medzisektorová mobilita, vrátane podpory 
priemyselnej účasti a vytvárania pracovných 
miest v oblasti európskeho praktického 
a akademického výskumu.

Základnou súčasťou Európskeho 
výskumného priestoru potrebnou na 
skvalitnenie zázemia a výkonnosti 
európskeho výskumu je nadnárodná 
a medzisektorová mobilita, vrátane podpory 
priemyselnej účasti a vytvárania pracovných 
miest v oblasti európskeho praktického 
a akademického výskumu. Muži aj ženy 
musia mať zaručené rovnaké možnosti 
mobility a preto musí byť orientácia na 
rodové aspekty a rodinné záväzky 
podmienkou podpory mobility výskumných 
pracovníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Témy oddiel IV Výskum v prospech malých a stredných podnikov Odôvodnenie odsek 1 a 
(nový)
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Mimoriadne úsilie sa vynaloží aj na 
zvýšenie podielu žien na priemyselnom 
výskume, keďže ženy tvoria v súčasnosti len 
15% výskumných pracovníkov.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Témy oddiel IV Veda a spoločnosť Činnosti odsek 4

- výskumu v oblasti rovnoprávnosti 
pôsobenia mužov a žien v tejto oblasti 
vrátane integrácie tohto aspektu do všetkých 
oblastí výskumu

- výskumu v oblasti rovnoprávnosti 
pôsobenia mužov a žien v tejto oblasti 
vrátane integrácie tohto aspektu do všetkých 
oblastí výskumu a výskumných 
infraštruktúr/sietí ERA, ako aj koordinácie 
celoeurópskych, regionálnych a národných 
aktivít.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Témy oddiel IV Veda a spoločnosť Činnosti odsek 7 a (nový)

- zaručenia rovnakých príležitostí pre 
mužov a ženy v súvislosti s pracovnými 
miestami pre držiteľov titulu PhD v rámci 
siedmeho rámcového programu. Aby bolo 
prijateľnejšie zamestnávať doktorandky, 
zriadi sa európsky fond na podporu 
materstva, ktorým sa zabezpečí, že 
výskumným inštitúciám zamestnávajúcim 
ženy nevzniknú náklady po otehotnení 
výskumných pracovníčok.

Odôvodnenie

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


