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KORTFATTAD MOTIVERING

Att integrera ett jämställdhetsperspektiv är mycket viktigt för konkurrenskraften och den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen inom den europeiska samhällsmodellen. 
Dessutom ingår främjande av jämställdhet i de mål för unionen som är fastställa i fördragen. 

Ett av målen i EU:s strategi för konkurrenskraft (Lissabonstrategin) är att andelen 
förvärvsarbetande kvinnor skall öka till 60 procent fram till 2010.

Enligt uppskattningar kommer vi att behöva locka till oss och utbilda mellan 600 000 och 
700 000 nya forskare fram till 2010 för att kunna tillgodose våra forskningsbehov. Då har 
dessutom inte hänsyn tagits till att många äldre forskare kommer att gå i pension under de 
närmaste tio åren. Situationen har blivit akut.

Förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration 
(2007–2013) är utformat för att möta EU:s behov för att konkurrenskraft och sysselsättning
skall kunna säkerställas. Kommissionen föreslår bland annat att sjunde ramprogrammets 
budget fördubblas jämfört med budgeten för sjätte ramprogrammet och höjs till 
67,8 miljarder euro för perioden 2007–2013.

Det politiska sammanhanget och syftena med detta förslag fastställs i meddelandet om att 
skapa ett europeiskt område för forskningsverksamhet med kunskap som ger tillväxt, som 
samtidigt läggs fram av kommissionen. Där försäkras att man särskilt kommer att satsa på att 
locka yngre människor och kvinnor till en karriär inom vetenskap och teknik och att integrera 
ett jämställdhetsperspektiv i forskningen.

Sjunde ramprogrammet kommer att indelas i fyra särskilda program kallade Samarbete, Idéer, 
Människor och Kapacitet. För Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män är det tredje verksamhetsområdet av särskilt intresse, 
eftersom målet där är förbättrad karriärutveckling och ökad rörlighet för våra forskare. 
Kommissionen föreslår att den verksamhet inom detta program som syftar till att stödja 
enskilda forskare, så kallade Marie Curie-åtgärder, utökas i syfte att stärka den mänskliga 
potentialen inom europeisk forskning genom stöd till utbildning, rörlighet och utveckling av 
europeiska forskningskarriärer.

Kvinnoutskottet vill särskilt framhålla det faktum att antalet kvinnliga akademiker
proportionellt sett är högre än antalet män. Kvinnor har med andra ord högre utbildning än 
män. Skillnaden i EU mellan kvinnor och män i åldersgruppen 20–24 som har 
gymnasieutbildning var fem procentenheter 2004. Kvinnor möter svårigheter i sitt 
vetenskapliga arbete enbart på grund av att de är kvinnor, samtidigt som arbetsmarknaden för 
forskare fortsätter att vara mansdominerad.

Anledningen till detta är uppenbar: Forskare är den yrkeskategori som måste meritera sig 
under längst tid. Dessutom är forskningskarriären mycket osäker och kräver stor internationell 
rörlighet. Allt detta är centrala faktorer för denna yrkesgrupp och det är därför inte förvånande 
att betydligt fler kvinnliga än manliga universitetslärare lever ensamma och inte har barn.
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Som ett led i arbetet för att motverka den nuvarande kvinnliga underrepresentationen inom
vetenskapliga yrken finns det säkert goda möjligheter att inom ramen för sjunde 
ramprogrammet vidta åtgärder för att främja kvinnligt deltagande i vetenskap och teknik. För 
att inte försumma denna möjlighet måste Europeiska unionen integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i det sjunde ramprogrammet.

Det är viktigt att kvinnor inte går miste om bidrag på grund av sin ålder. Många bidrag har en 
åldersgräns på 30 eller 35 år som många kvinnor överskrider på grund av att de varit 
mammalediga och haft hand om barnen.

I den mån kunskap är kärnan i Lissabonstrategin och utgör grunden för alla dess beståndsdelar
utgör forskning och teknik tillsammans med utbildning och innovation komponenterna i 
”kunskapstriangeln”. Därför bör jämställdhet särskilt beaktas i sjunde ramprogrammet och ett 
jämställdhetsperspektiv integreras i all verksamhet som rör forskning, teknisk utveckling och 
demonstration.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 9

(9) Den mänskliga potentialen inom 
forskning och teknik i Europa bör stärkas 
kvantitativt och kvalitativt.

(9) Den mänskliga potentialen inom 
forskning och teknik i Europa bör stärkas 
kvantitativt och kvalitativt. Detta bör i 
första hand innebära ett väsentligt ökat 
kvinnligt deltagande i forskningen.

Motivering

En viktig del av den outnyttjade mänskliga potentialen inom forskning utgörs just av kvinnor.

Ändringsförslag 2
Skäl 14

(14) Under Människor bör enskilda
uppmuntras att slå in på forskarbanan, 
europeiska forskare uppmuntras att stanna i 
Europa, forskare från hela världen lockas till 

(14) Under Människor bör enskilda 
uppmuntras att slå in på forskarbanan, ett 
bättre utnyttjande av den outnyttjade 
forskningspotentialen bland kvinnor 
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Europa och Europa göras mer attraktivt för 
de mest framstående forskarna.

säkerställas, europeiska forskare 
uppmuntras att stanna i Europa, forskare 
från hela världen lockas till Europa och 
Europa göras mer attraktivt för de mest 
framstående forskarna.

Ändringsförslag 3
Skäl 26

(26) Inom ramen för sjunde ramprogrammet 
kommer man att beakta kvinnors roll inom 
vetenskap och forskning i syfte att öka deras 
aktiva roll i forskningen.

(26) Sjunde ramprogrammet är avhängigt
EU:s åtaganden om jämställdhet och 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
som de kommer till uttryck i
Amsterdamfördraget och kommissionens 
arbetsprogram för jämställdhet. Inom 
ramen för sjunde ramprogrammet kommer
man att beakta kvinnors roll inom vetenskap 
och forskning och göra särskilda insatser i 
syfte att öka deras aktiva roll i forskningen.

Motivering

Enligt artikel 3.2 i fördraget skall EU i all sin verksamhet sträva efter att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan könen.

Ändringsförslag 4
Bilaga I, Avsnitt I, Samarbete, stycke 8

De nio temaområdena omfattar också sådan 
forskning som krävs för att underbygga 
utformningen, genomförandet och 
utvärderingen av EU:s politik, t.ex. på 
följande områden: hälsa, säkerhet, 
konsumentskydd, energi, miljö, 
utvecklingsbistånd, fiske, maritima frågor, 
jordbruk, djurskydd, transport, utbildning, 
sysselsättning, socialpolitik, 
sammanhållning samt rättsliga och inrikes 
frågor liksom även standardförberedande 
forskning och forskning som bedrivs 
samtidigt med standardiseringsarbete som 
kan bidra till att förbättra kvaliteten på 
standarder och genomförandet av dem.

De nio temaområdena omfattar också sådan 
forskning som krävs för att underbygga 
utformningen, genomförandet och 
utvärderingen av EU:s politik, t.ex. på 
följande områden: hälsa, säkerhet, 
konsumentskydd, energi, miljö, 
utvecklingsbistånd, fiske, maritima frågor, 
jordbruk, djurskydd, transport, utbildning, 
sysselsättning, socialpolitik, jämställdhet, 
sammanhållning samt rättsliga och inrikes 
frågor liksom även standardförberedande 
forskning och forskning som bedrivs 
samtidigt med standardiseringsarbete som 
kan bidra till att förbättra kvaliteten på 
standarder och genomförandet av dem.
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Ändringsförslag 5
Bilaga I, Avsnitt I, Teman, Punkt 1, Bakgrund, stycke 4

De verksamheter som omfattas beskrivs 
nedan och omfattar bl.a. forskning som är 
avgörande för de politiska kraven. Två 
frågor av strategisk betydelse, barns hälsa 
och den åldrande befolkningens hälsa, ingår 
i alla verksamheter. Forskningsagendor som 
fastställts inom europeiska 
teknikplattformar, t.ex. den om innovativa 
läkemedel, får stöd där så är lämpligt. Som 
komplement till dessa och för att reagera på 
nya strategiska behov kan ytterligare 
åtgärder stödjas, t.ex. i fråga om 
hälsopolitiska frågor och hälsa och säkerhet i 
arbetet.

De verksamheter som omfattas beskrivs 
nedan och omfattar bl.a. forskning som är 
avgörande för de politiska kraven. Två 
frågor av strategisk betydelse, barns hälsa 
och den åldrande befolkningens hälsa, ingår 
i alla verksamheter. Dessutom är 
jämställdhetsaspekterna integrerade i dessa 
strategiska områden. Forskningsagendor 
som fastställts inom europeiska 
teknikplattformar, t.ex. den om innovativa 
läkemedel, får stöd där så är lämpligt. Som 
komplement till dessa och för att reagera på 
nya strategiska behov kan ytterligare 
åtgärder stödjas, t.ex. i fråga om 
hälsopolitiska frågor och hälsa och säkerhet i 
arbetet.

Motivering

Tillägget är nödvändigt eftersom det finns stora könsrelaterade skillnader i fråga om de 
äldres fysiska och sociala förhållanden m.m.

Ändringsförslag 6
Bilaga I, Avsnitt II, Idéer, Verksamheter, stycke 3

Det vetenskapliga rådet skall bestå av 
företrädare för det europeiska 
forskarsamfundet på högsta nivå vilka skall 
agera som individer, oberoende av politiska 
eller andra intressen. Rådets medlemmar 
skall tillsättas av kommissionen efter ett 
oberoende urvalsförfarande. Det 
vetenskapliga rådet skall bl.a. övervaka 
beslut om vilken typ av forskning som skall 
finansieras och fungera som garant för 
verksamhetens kvalitet ur ett vetenskapligt 
perspektiv. Dess uppgifter skall framför allt 
omfatta utvecklingen av det årliga 
arbetsprogrammet, inrättandet av förfarandet 
för peer review liksom övervakning och 
kvalitetskontroll avseende programmets 
genomförande ur ett vetenskapligt 
perspektiv.

Det vetenskapliga rådet skall bestå av 
företrädare för det europeiska 
forskarsamfundet på högsta nivå vilka skall 
agera som individer, oberoende av politiska 
eller andra intressen. Andelen kvinnor eller 
män bland medlemmarna i det 
vetenskapliga rådet får inte understiga 
40 procent . Rådets medlemmar skall 
tillsättas av kommissionen efter ett 
oberoende urvalsförfarande. Det 
vetenskapliga rådet skall bl.a. övervaka 
beslut om vilken typ av forskning som skall 
finansieras och fungera som garant för 
verksamhetens kvalitet ur ett vetenskapligt 
perspektiv. Dess uppgifter skall framför allt 
omfatta utvecklingen av det årliga 
arbetsprogrammet, inrättandet av förfarandet 
för peer review liksom övervakning och 
kvalitetskontroll avseende programmets 
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genomförande ur ett vetenskapligt 
perspektiv.

Ändringsförslag 7
Bilaga I, Avsnitt II, Idéer, Verksamheter, stycke 6

Europeiska kommissionen skall stå som 
garant för det europeiska forskningsrådets 
fulla självständighet och integritet.

Europeiska kommissionen skall stå som 
garant för det europeiska forskningsrådets 
fulla självständighet och integritet och för 
att både dess sammansättning och 
verksamhet lever upp till EU:s åtaganden 
om jämställdhet.

Ändringsförslag 8
Bilaga I, Avsnitt III, Människor, Bakgrund, stycke 2

Rörlighet, både över nationsgränser och 
mellan sektorer, samt stimulans av 
industriellt deltagande och öppnande av 
forskningskarriärer och akademiska poster 
på europeisk nivå är viktiga komponenter för 
det europeiska området för 
forskningsverksamhet, och nödvändiga för 
att den europeiska forskningskapaciteten och 
de europeiska forskningsresultaten skall 
kunna stärkas.

Rörlighet, både över nationsgränser och 
mellan sektorer, samt stimulans av 
industriellt deltagande och öppnande av 
forskningskarriärer och akademiska poster 
på europeisk nivå är viktiga komponenter för 
det europeiska området för 
forskningsverksamhet, och nödvändiga för 
att den europeiska forskningskapaciteten och 
de europeiska forskningsresultaten skall 
kunna stärkas. Män och kvinnor skall 
garanteras lika möjligheter till rörlighet, 
vilket innebär att man måste fokusera på
kön och familjeförpliktelser för att främja
forskarrörlighet.

Ändringsförslag 9
Bilaga I, Avsnitt IV, Kapacitet, Forskning till förmån för små och medelstora företag, 

Bakgrund, stycke 1a (nytt)

Vidare kommer särskilda insatser att göras 
för att öka andelen kvinnor inom den 
industriella forskningen, där kvinnor i dag 
bara utgör 15 procent.

Motivering

I den offentliga sektorn är andelen kvinnliga forskare cirka 30 procent, medan den i den 
industriella forskningen bara är 15 procent. Det har gjorts alldeles för lite för att råda bot på
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detta problem eftersom näringslivet saknar forskare. Vissa företag har själv utvecklat 
strategier för att göra sig mer attraktiva för kvinnor genom att förändra arbetskulturen och 
rekryteringssystemet.

Ändringsförslag 10
Bilaga I, Avsnitt IV, Kapacitet, Vetenskap i samhället, Verksamhet, punktsats 4

• Genusforskning, med ett genusperspektiv 
på alla forskningsområden och kvinnors roll 
i vetenskapen.

• Genusforskning, med ett genusperspektiv 
på alla forskningsområden och kvinnors roll 
i vetenskapen samt stöd till 
forskningsinfrastrukturer/ERA-nätverk 
och överensstämmelse mellan initiativ på 
gemenskapsnivå och på regional och 
nationell nivå.

Ändringsförslag 11
Bilaga I, Avsnitt IV, Kapacitet, Vetenskap i samhället, Verksamhet, punktsats 7a (ny)

• Säkerställande av lika möjligheter för 
kvinnor och män när det gäller
doktorandtjänster inom sjunde 
ramprogrammet. För att göra det mer 
attraktivt att anställa kvinnliga doktorander 
kommer en gemensam europeisk barnfond 
att inrättas som skall ge garantier för att 
den anställande forskningsinstitutionen 
inte måste stå för kostnaderna när 
kvinnliga forskare blir gravida.

Motivering

I vissa länder föredrar institutionerna att anställa unga män i projekten eftersom de själva 
måste betala kostnaderna i samband med barnafödande.


