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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно жените и науката 
(2007/2206(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид резолюцията на Съвета от 20 май 1999 г. относно жените и 
науката1,

– като взе предвид резолюцията на Съвета от 26 юни 2001 г. за науката и обществото 
и за жените в науката2,

– като взе предвид резолюцията на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно 
равнопоставения достъп и участие на жените и мъжете в обществото на знанието за 
растеж и иновации3,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 18 април 2005 г. относно засилването 
на човешките ресурси в науката и технологиите и европейското 
научноизследователско пространство (8194/05), 

– като взе предвид Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската 
общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни 
дейности (2007-2013 г.)4,

– като взе предвид Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 септември 2002 г. за изменение на Директива 76/207/ЕИО за прилагането на 
принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до 
заетост, професионално обучение и повишаване и условията на труд5,

– като взе предвид Плана за действие по програмата Наука и общество на Комисията 
(COM(2001)0714),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 11 март 2005 г., 
озаглавен „Жените и науката: отличие и иновации – равенство на половете в 
науката“ (SEC(2005)0370), 

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 4 април 2007 г., озаглавена 
„Европейското научноизследователско пространство: Нови перспективи“ 
(COM(2007)0161), и работния документ на службите на Комисията 
(SEC(2007)0412), придружаващ горепосочената зелена книга,

                                               
1 OВ С 201, 16.7.1999 г., стр. 1.
2 OВ С 199, 14.7.2001 г., стр. 1.
3 OВ С 317, 30.12.2003 г., стр. 6.
4 ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр.1.
5 OВ L 269, 5.10.2002 г., стр. 15.
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– като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2000 г. относно съобщението на 
Комисията, озаглавено: „Жените и науката – Използване на капацитета на жените за 
обогатяване на европейската научноизследователска дейност“1,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2004 г. относно съвместяването на 
професионалния, семейния и личния живот2,

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2007 г. относно Пътната карта за 
равенство между жените и мъжете (2006-2010 г.)3,

– като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2007 г. относно равенството 
между жените и мъжете в Европейския съюз – 2007 г.4,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A6-0000/2008),

А. като има предвид, че научните изследвания са ключов отрасъл за икономическото 
развитие на Европейския съюз и Европа трябва да наеме 700 000 допълнителни 
научни работници като част от изпълнението на Лисабонската стратегия за растеж и 
заетост,

Б. като има предвид, че жените сред научните изследователи в ЕС са малцинство, като 
съставляват средно 35 % от научните изследователи в държавния сектор и във 
висшите учебни заведения и средно само 18 % от научните изследователи в частния 
сектор, 

В. като има предвид, че даже в страните от ЕС категоризираните по пол данни за 
квалификацията, научната област и възрастта научните изследователи са все още са 
твърде оскъдни,

Г. като има предвид, че научните изследователи жени изпитват повече трудности при 
съвместяването на професионалния и семейния живот в сравнение с научните 
изследователи мъже,

Д. като има предвид, че броят на жените на лидерски позиции в научните области все 
още е малък,

Е. като има предвид, че в повечето от страните броят на жените в научните органи не е 
равен на този на мъжете, 

Ж. като има предвид, че една от приоритетните области на действие на ЕС в Пътната 
карта за равенство на половете е равно представителство при вземането на решения, 
като включително е заложена цел 25 % от ръководните постове в публичния 
научноизследователски сектор да се заемат от жени,

                                               
1 OВ С 309, 27.10.2000 г., стр. 57.
2 ОВ C 102 E, 28.4.2004 г., стр. 492.
3 ОВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр. 56.
4 Приети текстове, P6_TA(2007)0423.



PR\704257EN.doc PE400.495v01-005/10 PR\7042

BG

З. като има предвид, че Европейският съвет за научни изследвания не е постигнал 
баланс на половете, тъй като едва 5 от 22-членния състав на неговия Научен съвет 
са жени,

И. като има предвид, че макар и делът на жените студенти в ЕС да е над 50 % и че те 
защитават 43 % от докторските степени, заеманите от жени висши академични 
постове са едва 15 %, в резултат на което жените имат значително по-малко влияние 
при вземането на решения в областта на научноизследователската дейност,1

К. като има предвид, че Седмата рамкова програма за научни изследвания не изисква 
задължителни планове за действие във връзка с пола за предложения за проекти,

Л. като има предвид, че проучванията показват, че съществуващите системи за 
оценяване и набиране не са неутрални по отношение на пола,

1. обръща внимание на държавите-членки на факта, че образователните системи в 
Европа продължават да поддържат стереотипи, основани на пола, по-специално в 
области на научните изследвания като природните науки;

2. отбелязва, че културата и културното разбиране на „научни изследвания“, „добри 
научни изследвания“, „отлични постижения“ и „иновации“ могат да възпрепятстват 
професионалното развитие на жените в науката; 

3. отбелязва постоянния дисбаланс между дела на жените на различните равнища на 
научна кариера и смята, че може да са необходими алтернативи на настоящия 
широкоразпространен модел на „спуканата тръба”, за да се определят ефективни 
мерки за подобряване на ситуацията; вижда модела на „факторите на привличане и 
отблъскване“ като алтернатива, тъй като той отчита взаимовръзките между 
различните фактори, като работна среда, ролеви модели, конкуренция, изисквания 
за мобилност и семейни отговорности;

4. отбелязва, че конвенционалният подход за оценяване на „отличните постижения“ и 
„постиженията“ на базата на броя публикации показва тенденция към подценяване 
на уменията, които често се смятат за по-характерни за жените, като например 
умения за общуване;

5. изразява съжаление от факта, че отпуските, които вземат жените по време на 
научната си кариера по семейни причини, оказват отрицателно въздействие върху 
техните възможности за кариера, тъй като повечето им колеги мъже не ползват 
такива отпуски, в резултат на което могат да постигнат сравними позиции на по-
млада възраст и по този начин имат предимство в по-нататъшното си 
професионално развитие; поради тази причина изисква възрастта да не се приема 
като критерий за отлични постижения, без да се взема предвид семейното 
положение;

                                               
1 Европейска комисия, Жените и науката: актуална статистика и показатели – данни за жените 2006
г., стр. 55
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6. отбелязва, че мобилността е един от ключовите начини за развитие и осигуряване на 
напредък в една научна кариера, и отбелязва, че тя може да бъде трудно съвместима 
със семейния живот; 

7. отбелязва, че докато при настоящите процеси на подбор съществува тенденция към
запазване на статуквото, изразяващо се в по-охотното наемане на мъже научни 
работници, при установяването на по-отворени и по-прозрачни процедури за 
набиране на персонал ще се увеличат шансовете за равнопоставено признаване и 
оценка на качествата, които преобладават по-скоро у жените учени;

8. приветства действията на Европейската платформа на жените учени, целта на които 
е да се засили участието на жените в науката и да се увеличи броят на жените учени
на отговорни длъжности;

9. призовава Комисията да предприеме действия за повишаване на информираността в 
научната общност, както и сред лицата, формиращи политиката по този въпрос,
относно равните възможности в науката и научните изследвания;

10. призовава Комисията и държавите-членки за по-прозрачни процедури на подбор, 
както и да поемат задължението да осигурят баланс на половете в оценителските 
екипи и комисиите по подбор, като съставът им да включва поне 40 % жени и поне 
40 % мъже;

11. призовава Комисията да гарантира, че ще обърне внимание на въпроса за жените и 
науката в Седмата рамкова програма, като предвиди целево обучение за 
информираност във връзка с равнопоставеността на половете за лицата, които 
вземат решения, участват в консултативни съвети и оценителски екипи, изготвят 
покани и предложения за проекти и водят преговори за сключване на договори;

12. подчертава ролята на инфраструктурата за подпомагане на устойчивия баланс 
работа – личен живот, както и значението на засилването на сигурността в научните 
кариери;

13. призовава Комисията и държавите-членки да подобрят ситуацията чрез интегриране 
на семейния аспект посредством възможности за гъвкаво работно време, по-добри 
условия за грижи за децата, покриване на допълнителните разходи при преместване 
на семейството в чужбина, както и трансграничен достъп до социални осигуровки; 
призовава за по-добри условия по отношение на отпуска по майчинство;

14. призовава Комисията и държавите-членки за промяна на дефинициите за отлични 
постижения и „добър научен работник“, за да се вземат предвид и да се преодолеят 
разликите в научните кариери на мъжете и жените; подчертава, че жените научни 
работници имат своя принос в научноизследователския свят с различни 
перспективи и избор на теми за научни изследвания; 

15. призовава Комисията и държавите-членки да предприемат положителни действия за 
насърчаване на жените научни работници и за по-нататъшно развитие на схемите за 
подкрепа и наставничество, както и целеви политики за професионално развитие; 
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отбелязва, че съвсем прости мерки, като например едно единствено изречение,
поощряващо кандидатстването на жени, дават много положителни резултати;

16. призовава Комисията и държавите-членки да предоставят средства за научни 
изследвания, предназначени за жените, за да се преодолее недостатъчното 
финансиране на жените в областта на научните изследвания;

17. подчертава значението на насърчаването на момичетата в избора им на научни 
кариери и предлага Комисията и държавите-членки да допринесат за това, като 
популяризират постиженията на жени в научноизследователската област, както и 
чрез приемане и прилагане на други мерки за постигане на тази цел;

18. призовава Комисията и държавите-членки за по-нататъшно засилване на 
изграждането на мрежи сред жените учени на национално, регионално и европейско 
равнище, което е определено като основно средство за разширяване на 
възможностите, както за привличане на повече жени учени, така и за насърчаване на 
жените учени да вземат участие в дебата за политиката и засилването на 
професионалния им напредък;

19. смята плановете за действие по въпросите за равенството на половете на етапа на 
предлагане и оценяване на европейските рамкови програми за съществена част от
цялостната стратегия за включване на равни възможности за мъжете и жените и 
политиката за равенство на половете на Европейския съюз/Комисията; ето защо 
смята, че тези планове трябва да останат неразделна част от европейските средства, 
отпускани за научни изследвания;

20. призовава Комисията да извърши средносрочна оценка на инструментите, свързани 
с политиката за равенство на половете в Седмата рамкова програма;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на 
регионите, на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The report seeks to identify social, cultural and other kind of barriers that account for the 
under-representation of women in science. It will briefly introduce the context for the 
situation today, but the main focus of the report will be to look forward to point to possible 
solutions and best practices for solving the situation. The background for the report is the 
current European situation, where women are greatly underrepresented in the field of science.

Statistics tells us that more women than men engage in taking a higher education, yet when it 
comes to choosing the research career, women are still outnumbered by men. The huge 
increase in participation of women in higher education has neither led to a corresponding 
change in the ratio of women to men in particular fields of study or professions – that is, a 
change in horizontal gender segregation – nor has it eliminated the gender-specific wage gap.

Why should we be concerned with gender segregation in science? There are two main 
reasons. First, certain fields of science are of higher status than others; underrepresentation of 
women in higher status fields (such as physics) means that, in aggregate, women scientists 
have lower status than men scientists. Second, we may face a shortage of scientific personnel 
in demanding fields. If talent for doing very demanding scientific work is unrelated to sex, the 
pool for these fields would be much larger with women fully participating in science.

Women researchers are still a minority in the government and higher education sectors, with 
both sectors having an EU average of 35% women. In all countries these sectors nevertheless 
have higher proportions of women researchers than the business enterprise sector with an EU 
average of 18% women according to latest data, but there are large cross-country variations. 
The countries with the fewest women in business research are Germany (11.8%), Austria 
(10.4%) and Netherlands (8.7%) whereas Latvia, Bulgaria and Romania all have over 40% 
women. The situation is improving very slowly. Women researchers only have higher growth 
rates than men in less than half of the countries, and for a few countries the percentage of 
women researchers has decreased.

The distribution of researchers by main fields of science shows different patterns for men and 
women. Among male researchers in the higher education sector, 54% work in natural science 
and engineering compared to 37% among women researchers. This distribution of researchers 
across the broad field of science of course reflects study choices made by men and women in 
higher education. In recent years various studies comparing countries and historical periods in 
light of horizontal gender segregation in higher education have been presented. They indicate 
that in the past twenty years the number of women in engineering has increased in most 
countries. This increase, however, is rather small and often lower than in alternate professions 
and fields of study. In other words: the increase in the number of women is occurring mostly 
in fields of study that already had a high percentage of females

A group of individual factors determining individual choices refers to gender stereotypes. 
Gender stereotypes are simplified but often deep-rooted perceptions of male and female 
characteristics. They support the continuity of specific gender roles and occupational gender 
segregation. Some approaches assume that gender stereotypes are formed during the 
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socialisation process whereas others suggest a lifelong process of production and reproduction 
of gender roles. Typical male characteristics – according to gender stereotypes – include, 
among others, their interest in technical issues, analytical competences, talent for 
craftsmanship, career focus and professional ambition, ability to assert themselves, 
dominance, selfishness, and willingness to “impression management”. On the other hand, 
typical stereotypes of female characteristics include beliefs that they are child-friendly, have 
an interest in family, value harmony, and are empathetic, emotional, and altruistic. 
Engineering, obviously, is associated with male rather than female stereotypes – hence 
professions in engineering are considered to be typically male in nature and tend not to be a 
woman’s first choice.

Gender stereotypes are not only important to the choices men and women make regarding 
their fields of study, they can also influence the decision making process associated with job 
allocation or research funding. Hiring criteria with male gender stereotypes lead to a 
preference for hiring men whereas hiring criteria with female gender stereotypes lead to a 
preference for hiring women.

Family background, as well as inclusion and exclusion mechanisms among peer groups, are 
also factors at play on the interpersonal level. If a young girl plays with computers and 
technical toys during her childhood, she might be regarded as an outsider by her female 
friends. In this situation support and encouragement from the family turns out to be an 
important social resource. Thus, female students in engineering and other branches of science 
often have at least one parent with a profession in one of these disciplines. This also points to 
the importance of having a female role model working in a male-centred profession or field of 
study.

Despite the expanding access for women to higher education and the growing proportion of 
female graduates in engineering and other branches of technical sciences, horizontal gender 
segregation has declined surprisingly little in most countries. The existence of a “glass 
ceiling” or “sticky floor” for women trying to progress to senior positions is well documented 
and affects all occupational sectors, even those which are dominated by women. The absence 
of women in leadership positions is more acute in science and technology occupations than in 
other fields. At the highest positions in academia women make up 15% (2003) of full 
professors and equivalent and this is an increase of two percentage points compared to 1999. 
Data on the share of women on scientific boards show large difference between countries. The 
Nordic counties show levels close to 50%, but in a majority of countries parity has not been 
reached and the percentage is below 10% for several of the new member states.

The international trend in discussing gender gap and hierarchy at research institutions points 
to a “pipeline” structure from PhD student to professor. Most researchers start as PhD 
students, proceed as post-docs, researchers or assistant professors, and are then promoted to 
associate professor with some ultimately becoming full professors, as seen in Figure 3.1. If 
the share of women differs from one level to the next, it is assumed that the pipeline “leaks”, 
i.e. female researchers leave the pipeline because they are not promoted.

As scientists advance in their professional career, they are more likely to be promoted to the 
higher categories. The more years spent, the higher the probability of being promoted. 
However, promotion seems to be slower for women than for men: inter-gender differences are 
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statistically significant.

The later entrance of women into science cannot by itself explain the low presence of women 
in the upper categories at CSIC, since for a similar length of scientific career, women show 
slower promotion than men. Data suggest that differences in productivity might contribute to 
explaining the lower promotion of women in some areas (materials science, 
biology/biomedicine, physics), but this is not the case in others. Differences in personal 
characteristics, social factors and access to resources have been arguments to explain 
differences in productivity and gender inequality in science.

Organizational and institutional factors of gender segregation include inequality mechanisms 
operating at the level of establishments such as firms, research institutes, or research funding 
institutions. Important institutional mechanisms affecting gender segregation are the 
recruitment processes, the promotion practices, the decision making and evaluation processes, 
and the presence of gendered workplace cultures.

Recruiting and hiring processes are still rarely studied, mainly due to difficulties in accessing 
the relevant institutional data. Gender segregation in recruitment and hiring processes play out 
in a number of consecutive stages: the way how potential applicants are informed and 
attracted to positions, then the interview, the receipt of a job offer, and the quality of the 
received offer, i.e. the starting salary and benefits offered. Each of these stages may be 
influenced by differential treatment of men and women, and hiring decisions can be affected 
by gender stereotypes or by same gender preferences. The role that promotion and evaluation 
practices play in generating gender segregation is even less documented than that of 
recruitment practices. As regards the funding success rates, there is no statistically significant 
difference, still as a rule men fare slightly better than women, and considerable gaps occur in 
particular fields in some counties. Instead, the very low number of applications submitted by 
women in, for example, engineering, is a much more limiting factor. Finally, to give an 
example of gendered workplace cultures: “To be taken as an engineer is to look like an 
engineer, talk like an engineer, and act as an engineer. In most workplaces this means looking, 
talking, and acting male”1, — and that still holds true.

The results demand a number of recommendations to enhance the rate of women in science 
and technology throughout their careers, among others:
– intensification of activities to promote female scientific careers.
– assurance of implementing gender mainstreaming in the EU and national programmes.
– development of scientific career opportunities for female and male researchers across the 

academic and non-academic research field.
– installation of a cross-disciplinary human resource development programme for research 

centres.
– provision of advanced programmes for leading scientific positions, for instance: 

interdisciplinary and intercultural communication, gender competence, management skills 
in science and coaching/supervising, mentoring competence, etc.

                                               
1 Robinson, J.G. and J.S. McIlwee (1991), “Men, Women, and the Culture of Engineering”,
The Sociological Quarterly, 32: 406.
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