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На 22 януари 2014 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с 
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно 
 

„Жените в науката“ 
(становище по собствена инициатива). 
 

Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 30 септември 
2014 г. 
 
На 502-рата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 октомври 2014 г. (заседание от 
15 октомври), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 169 гласа „за“, 1 глас „против“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Бъдещето на Европейския съюз зависи от научните изследвания и иновациите, а за да 

остане конкурентоспособна в световен мащаб, Европа се нуждае от още 
1 милион изследователи до 2020 г. Освен това научните изследвания биха могли да 
създадат 3,7 милиона работни места и да увеличат годишния БВП на ЕС с 
795 млрд. евро до 2025 г., ако бъде постигната целта за инвестиране на 3 % от БВП на 
ЕС в научноизследователска и развойна дейност1. 

 
1.2 ЕС е поел ангажимент да насърчава равенството между половете и равните 

възможности за жените и мъжете във всички области на своята политика, включително 
научните изследвания и иновациите (НИИ). Наличните на европейско равнище данни 
показват, че в европейския научноизследователски сектор има сериозен дисбаланс 
между жените и мъжете2. 
 

1.3 Равнопоставеността между половете е от решаващо значение за доброто 
функциониране на системата за научни изследвания. За постигане на целите на 
политиката за научни изследвания държавите членки и ЕС като цяло трябва да 
използват целия човешки капитал, с който разполагат. 

 

                                                      
1 

 P. Zagamé, L. Soete, "The cost of a non-innovative Europe" („Цената на една неноваторска Европа“), 2010 г. 
2 

 В част 2 на документа се прави преглед на настоящата ситуация. 
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Към Европейската комисия: 
 
1.4 ЕИСК призовава Европейската комисия да предложи на държавите членки, под 

формата на препоръка, общи насоки относно институционални промени, чрез които да 
се насърчава равенството между половете в университетите и научноизследователските 
институти, както беше обявено в съобщението от 2012 г. за европейското 
научноизследователско пространство. 
 

1.5 Препоръката следва да насърчава държавите членки да премахнат пречките от правно и 
друго естество пред наемането, задържането на работа и напредването в кариерата на 
жените изследователи, да отстранят съществуващите в процесите на вземане на 
решения дисбаланси в представителството на половете, и да утвърдят аспекта на 
равенство между половете в научноизследователските програми. 
 

1.6 Също така Комитетът призовава Комисията да продължи разработването и прилагането 
на програми за повишаване на осведомеността, насочени към привличането на повече 
момичета към сферата на точните науки, технологиите, инженерството и математиката 
и на повече жени към научните изследвания. 
 

1.7 Следва да се осигури по-висока степен на сътрудничество между съответните 
генерални дирекции на Комисията (ГД „Образование и култура“ и ГД „Научни 
изследвания и иновации“). 
 

1.8 Освен това Комитетът препоръчва в рамките на Евростат да се събират и 
разпространяват свързани с научните изследвания и иновациите данни, дезагрегирани 
по полов признак. 

 
Към държавите членки: 

 
1.9 Държавите членки следва да се стремят да подобряват своите правни и политически 

уредби за равенство между половете в областта на научните изследвания, въз основа на 
препоръките, изложени в съобщението за ЕНП и програмата „Хоризонт 2020“. 
 

1.10 Комитетът настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че разходите за 
научноизследователска и развойна дейност възлизат на 3 % от БВП — нивото, 
определено в стратегията „Европа 2020“. 
 

1.11 Също така държавите членки следва да отворят европейските структурни фондове и 
други схеми за финансиране за инициативи за институционални промени в 
съответствие със съобщението за ЕНП. 
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1.12 Оценката, акредитирането и финансирането на научноизследователските институти и 
организации следва да се обвържат с постигнатото от тях в областта на равенството 
между половете. 
 

1.13 Държавите членки, заедно с техните публични/национални научноизследователски 
институти и социалните партньори, следва да проучат начините за осигуряване на 
равновесие между професионалния и личния живот чрез разработването и прилагането 
на политики, благоприятстващи семейния живот, както за жените, така и за мъжете 
изследователи. 
 

1.14 Държавите членки трябва да подкрепят и засилят диалога между 
научноизследователските институти, предприятията и съответните социални 
партньори. 
 
Към заинтересованите научно-изследователски среди: 
 

1.15 ЕИСК настоятелно призовава научноизследователските институти и университетите да 
осигурят балансирано представителство на половете в своите отдели, отговорни за 
вземането на решения и подбор, и в други свързани с това отдели. 
 

1.16 Усилията за постигане на равенство между половете трябва да бъдат включени в 
процесите на планиране на научноизследователските институти, университетите и 
съответните им отдели и факултети. 
 

1.17 Комитетът призовава за засилен диалог с издатели и редактори на научни публикации, 
за да се премахнат предубежденията по отношение на пола от научните публикации, 
уводните материали, рецензиите и изследователските статии и да се увеличи участието 
на жените учени в тях. 

 
2. Преглед на сегашното положение3 
 
2.1 През 2005 г. Европейският съвет постави като цел жените да заемат 25 % от водещите 

позиции в публичния научноизследователски сектор. Но продължава да липсва 
балансирано представителство на жените и мъжете в процесите на вземане на решения: 
през 2010 г. само 15,5 % от висшите учебни заведения са били ръководени от жени и 
само 10 % от ректорите са били жени. 
 

2.2 Продължава хоризонталната сегрегация в различните икономически сектори и области 
на науката. Делът на жените сред изследователите е по-висок в сектора на висшето 
образование и държавното управление, отколкото в сектора на предприятията. 

                                                      
3 

 Източник на статистическите данни: част 2, "She Figures 2012: Gender in Research and Innovation" („Статистика за жените 
за 2012 г.: как са представени половете в областта на научните изследвания и иновациите“), Европейска комисия, 2013 г. 
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Навсякъде в ЕС сред преподавателите (от категория А) най-висок е делът на жените в 
областта на хуманитарните и социалните науки (съответно 28,4 % и 19,4 %), а най-
нисък – в областта на инженерните и техническите науки (7,9 %). 
 

2.3 Академичните кариери на жените продължават да се характеризират и със значителна 
вертикална сегрегация. През 2010 г. делът на студентките (55 %) и висшистките (59 %) 
надхвърляше този на студентите, но мъжете бяха повече от жените сред докторантите и 
завършилите с докторска степен (делът на студентките беше 49 %, а на тези, получили 
докторска степен – 46 %). Освен това жените представляваха 44 % от академичния 
състав от категория В, 37 % от категория Б и само 20 % от категория А. 
Недостатъчното представителство на жените е още по-тревожно в областта на точните 
и инженерните науки, където те са едва 33 % от академичния персонал от категория В, 
23 % от категория Б и само 11 % от категория А4. 
 

2.4 Постигането на правилното равновесие между професионалния и личния живот остава 
ключов елемент за постигане на равенство между половете. На кариерното развитие на 
жените в науката пречи не само „стъкленият таван“, но и „стената на майчинството“, 
тъй като жените все още поемат основната част от грижите и домакинската работа. 
 

2.5 Други важни бариери и пречки пред наемането и задържането на работа и 
напредването в кариерата на жените в европейската научна система са липсата на 
демократичност и прозрачност в процесите на набиране на персонал и повишение, 
предубежденията по отношение на пола при оценяване на ефективността, липсата на 
прозрачност в органите за вземане на решения и упорито присъстващите стереотипи за 
момичетата/жените и науката. Европейските научноизследователски институти все още 
се нуждаят от значителна модернизация, за да предоставят структурни условия за 
равни възможности за жените и мъжете. 
 

3. Ползите от равенството между половете в областта на научните изследвания и 
иновациите 

 
3.1 Научните изследвания и иновациите (НИИ) са ключови мотори на европейския 

икономически растеж, а за да остане конкурентоспособна в световен мащаб, Европа се 
нуждае от още 1 милион изследователи. Освен предпоставка за превръщането на ЕС в 
основано на знанието общество, научните изследвания и иновациите могат да създадат 
3,7 милиона работни места и да увеличат годишния БВП на ЕС с 795 млрд. евро до 
2025 г., ако бъде постигната целта за инвестиране на 3 % от БВП на ЕС в 
научноизследователска и развойна дейност до 2020 г.5. 

                                                      
4 

 Категории А, Б и В представляват степента на позицията във висшето учебно заведение — съответно висока, средна и 
ниска степен. 

5 
 P. Zagamé, L. Soete, "The cost of a non-innovative Europe" („Цената на една неноваторска Европа“), 2010 г. 
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3.2 Равенството между половете е от решаващо значение за доброто функциониране на 

системата за научни изследвания. За постигане на целите на политиката за научни 
изследвания държавите членки и ЕС като цяло трябва да използват целия човешки 
капитал, с който разполагат, изразен в талант и ресурси. Използването на пълния 
потенциал на уменията, знанията и квалификациите на жените ще допринесе за 
стимулиране на растежа, заетостта и конкурентоспособността на Европа, които са 
основните фактори за просперитета на икономика. 
 

3.3 За да бъдат висококачествените научни изследвания съобразени с потребностите на 
обществото, следва да се обмислят редица различни решения. Това се гарантира най-
добре, когато научните общности имат разнороден състав и когато те могат да си 
сътрудничат в рамките на еднакви или различни дисциплини. Научните изследвания и 
образованието са неразделна част от формулирането на политиката и публичната 
администрация и допринасят за провеждането на по-критичен, разнообразен и открит 
публичен дебат6. 
 

3.4 Назначаването на повече жени в сектора на научните изследвания може да укрепи 
свързаните със знания ресурси, да подобри качеството на създаваните знания и да 
направи сектора по-стабилен и конкурентоспособен. Проучванията сочат, че 
научноизследователските групи с разнороден състав са по-стабилни и новаторски от 
хомогенните групи7 и че разнообразието от знания и социален капитал в екипите е 
важно за генерирането на нови идеи8. Също така при обусловените от половата 
принадлежност иновации в областта на науката, медицината, инженерството и 
околната среда се използва анализ на биологичния и социалния пол като ресурс за 
стимулиране на нови идеи, нови услуги и нови технологии9. 
 

3.5 От сравнението на държавите членки по показателите, дезагрегирани по пол, може да 
се предположи, че страните с по-добри оценки по показателя за равенство на половете 
(GEI) са склонни да изразходват по-голям процент от своя БВП за 
научноизследователска и развойна дейност, както и че постигат по-добри резултати в 
областта на иновациите10. 
 

                                                      
6 

 Жените в науката, Норвегия, 2010 г. 
7 

 Campbell LG, Mehtani S, Dozier ME, Rinehart J, "Gender-Heterogeneous Working Groups Produce Higher Quality Science" 
(„Работните групи, съставени от мъже и жени, създават научни резултати с по-високо качество“), 2013 г. 

8 
 http://www.genderinscience.org.uk/index.php/consensus-seminars/recommendations-report. 

9 
 Доклад на експертната група относно „Иновации чрез пол“ ("Innovation through gender"), Европейска комисия, 2013 г. 

10 
 Обобщен иновационен индекс (SII), допълнение 1.1 и 1.2 — Сравнение между GEI и SII и процента от БВП за 

научноизследователска и развойна дейност, Европейски институт за равенство между половете, 2010 г. 
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3.6 Чрез интегрирането на анализа на половете в съдържанието на 
научноизследователската дейност и иновациите се гарантира, че научните изследвания 
и съвременните иновации отчитат адекватно нуждите, поведението и нагласите както 
на жените, така и на мъжете. Проучванията показват, че интегрирането на анализа по 
отношение на биологичния и социалния пол повишава актуалността и качеството на 
научните изследвания и иновациите. Също така този анализ допринася стойност за 
обществото и бизнеса, като отваря сферата на научните изследвания към широка и 
разнообразна публика от потребители и като създава приобщаващи иновационни 
процеси, както е видно от проекта за иновации, свързани с пола11. 

 
4. Мерки от областта на европейската политика 
 
4.1 ЕИСК призовава Европейската комисия да предложи на държавите членки, под 

формата на препоръка, общи насоки относно институционални промени, чрез които да 
се насърчава равенството между половете в университетите и научноизследователските 
институти, както беше обявено в съобщението от 2012 г. за европейското 
научноизследователско пространство. Препоръката следва да насърчава държавите 
членки да премахнат пречките от правно и друго естество пред наемането, задържането 
на работа и напредването в кариерата на жените изследователи, да отстранят 
съществуващите в процесите на вземане на решения дисбаланси в представителството 
на половете и да утвърдят аспекта на равенство между половете в 
научноизследователските програми. Препоръката следва да включва и пълен списък на 
най-ефективните примери от страните, участващи в европейското 
научноизследователско пространство (ЕНП). 
 

4.2 Също така Комитетът призовава Комисията да продължи разработването и прилагането 
на програми за повишаване на осведомеността, насочени към привличането на повече 
момичета към сферата на точните науки, технологиите, инженерството и математиката 
и на повече жени към научните изследвания, както и специални програми за 
професионално ориентиране и подпомагане. В това отношение следва да се осигури по-
висока степен на сътрудничество между съответните генерални дирекции на 
Комисията (ГД „Образование и култура“ и ГД „Научни изследвания и иновации“). Това 
сътрудничество ще даде възможност за обединяване на усилията за гарантиране на по-
добри резултати относно равенството между половете, научните изследвания и 
образованието като цяло. 
 

4.3 Комисията би трябвало да гарантира баланс на половете в схемите за мобилност на ЕС 
за образование и научни изследвания. 
 

                                                      
11 

 Доклад на експертната група относно „Иновации чрез пол“, Европейска комисия, 2013 г. 
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4.4 Освен това Комитетът препоръчва в рамките на Евростат да се събират и 
разпространяват дезагрегирани по пол данни за научните изследвания и иновациите, за 
да се осигурят по-надеждни и сравними показатели, по-гладко протичащи процеси на 
събиране на данни и наблюдение, които биха могли да допринесат за изработването на 
стратегия за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г. 

 
5. Национални и институционални действия 
 
5.1 ЕИСК настоятелно призовава държавите членки да приведат националните си 

политики за равенство между половете в областта на научните изследвания и 
иновациите в съответствие с решенията, взети на равнището на ЕС по отношение на 
европейското научноизследователско пространство и програмата „Хоризонт 2020“. 
 

5.2 Комитетът настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че разходите за 
научноизследователска и развойна дейност възлизат на 3 % от БВП — нивото, 
определено в стратегията „Европа 2020“. Понастоящем средните разходи за НИРД в 
ЕС-28 възлизат на 2,07 %12, което възпрепятства икономическия растеж и създаването 
на работни места и не позволява на научноизследователските институти да се 
възползват пълноценно от наличните таланти. 
 

5.3 Държавите членки следва да разработят и приложат програми за повишаване на 
осведомеността, пригодени специално за привличане на повече момичета към точните 
науки и на повече жени за научноизследователска дейност, като се започне с 
насърчаването на изучаването на тези предмети в училище. 
 

5.4 ЕИСК счита, че една от най-ефективните мерки за подобряване на баланса между 
половете в образованието и научните изследвания е да се предлагат финансови стимули 
за образователните и изследователските заведения, които показват уверен напредък в 
осигуряването на баланс между половете. Държавите членки следва да обвържат 
оценката, акредитирането и финансирането на научноизследователските институти и 
организации с постигнатото от тях в областта на равенството между половете. 
 

5.5 С цел да се предостави стабилна основа за така необходимите структурни промени в 
европейските научноизследователски институти и организации, държавите членки и 
техните институции следва да разработят методология за наблюдение и оценка на 
ефективността на действията относно равенството между половете. 
 

5.6 Държавите членки, заедно със съответните им научноизследователски и образователни 
заведения и социалните партньори, следва да проучат начините за осигуряване на 
равновесие между професионалния и личния живот чрез разработването и прилагането 
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 Евростат, 2012 г. 
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на политики, благоприятстващи семейния живот, както за жените, така и за мъжете 
изследователи, като наличието на детски заведения, работа от разстояние, работа на 
непълен работен ден и т.н. 
 

5.7 ЕИСК настоятелно призовава научноизследователските институти да осигурят 
балансирано представителство на половете в органите, отговорни за вземането на 
решения и подбор, и в други органи. 
 

5.8 Усилията за постигане на равенство между половете трябва да бъдат включени в 
процесите на планиране на научноизследователските институти, университетите и 
съответните им отдели и факултети. На всички равнища трябва да бъдат разработвани 
планове за действие с годишни доклади относно целеви стойности, предприети мерки и 
резултати. Факултетите следва да бъдат активно ангажирани с процеса и да поемат 
отговорност, като получат възможността да вземат решения относно своите собствени 
цели и мерки. Жените следва да участват в това планиране, за да се гарантира, че не се 
пренебрегват жените научни работници и техните области на интереси. 
 

5.9 Науката и иновациите са изключително полезни за предприятията. Поради това 
държавите членки трябва да подкрепят и засилят диалога между 
научноизследователските институти, предприятията и съответните социални 
партньори. Подобен диалог би могъл да осигури повече изследвания с бизнес 
насоченост и да помогне на научноизследователските институти да разнообразят 
своите бюджети. 
 

5.10 Комитетът призовава за засилен диалог с издатели и редактори на научни публикации, 
за да се премахнат предубежденията по отношение на пола и да се увеличи участието 
на жените учени в научни публикации, уводни материали, рецензии и изследователски 
статии. 
 

5.11 Трябва да се осигури и диалогът сред учените от различни поколения, като по този 
начин се повиши сътрудничеството за научните изследвания и се предоставят 
възможности на младите изследователи за неформално учене. 
 

5.12 Лидерството има значително влияние върху научноизследователската дейност и играе 
жизненоважна роля в постигането на качество. В обучения за заемане на високи 
постове трябва да бъдат включени както жени, така и мъже. На лидерите трябва да се 
предоставя обучение по въпроси, свързани с равенството между половете в областта на 
научните изследвания, което е отделна област на компетентност. 
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5.13 Комитетът подкрепя международни и национални системи за поощрения, като 
например програмата на ЮНЕСКО и L'Oréal „За жени в науката“13, „Athena Swan“14 и 
други инициативи, тъй като те не само стимулират жените да участват в 
научноизследователски дейности и приканват институциите да прилагат структурни 
промени, но също така са много ефикасно средство за комуникация за насърчаване на 
равенството между половете. 
 

6. Примери за политика относно за персонала и организационни мерки 
 
6.1 Една от мерките за насърчаване на баланса между половете са умерени действия за 

положителна дискриминация, както се предвижда в Договора за функционирането на 
ЕС и в рамките, установени от съдебната практика на Съда на Европейския съюз. 
Такива действия позволяват, ако има повече кандидати с приблизително еднакви 
квалификации, да се дава приоритет на кандидата от пола, който представлява по-
малко от 40 % от работниците в позиция от същата категория. 
 

6.2 Научноизследователските институти и университетите разполагат с два различни 
начина за противодействие на възможно предубеждение по отношение на пола при 
наемането на работа. Първият е да се гарантира надзор от факултетния съвет, 
омбудсмана за равенството между половете или друг компетентен орган над 
процедурите по назначаване. Вторият подход е да се изисква от факултетите да 
изготвят доклад за назначенията на персонал, за да могат да бъдат съставени 
статистики по пол за кандидатите за работа, подбраните кандидати и наетите лица. 
Важно е да се противодейства на неофициалните практики при назначаване, тъй като 
тенденцията е те да са в полза на мъжете. Това включва отправянето на „неофициални 
покани“ за кандидатстване за позиции и адаптирането на обявите за свободни работни 
места, за да съответстват по-точно на квалификацията и опита на мъжете. 
 

6.3 Могат да бъдат създадени специално приспособени програми и центрове за грижи за 
децата. Това може да се използва в обявите за работа за привличане на кандидати. 
Предлагането на факултативно удължение на периода, в който се получава стипендия 
за научен сътрудник след приключване на родителски отпуск, също е ефективно за 
привличането на повече кандидати от двата пола. 
 

6.4 Редица европейски страни вече са създали отделни бази данни за жени учени и 
експерти. Те са особено полезни, когато се търси конкретен учен или учен със 
специфични умения за изследователски екип или институционен орган, в който жените 
са недостатъчно представени. 
 

                                                      
13 

 http://www.loreal.com/Foundation/Article.aspx?topcode=Foundation_AccessibleScience_WomenExcellence. 
14 

 http://www.athenaswan.org.uk. 
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6.5 Следва да се насърчава съобразеното с фактора пол бюджетиране, така че да се 
гарантира, че оценката на бюджетите и разпределението на ресурсите отразяват 
фактора пол. Това означава на всеки етап от бюджетния процес да се отчитат аспектите 
на равенството между половете, като по този начин се дава възможност те да бъдат 
проследявани и оценявани и при необходимост да се предприемат целенасочени 
интервенции. 
 

6.6 Биха могли да бъдат създадени специални национални и/или институционални фондове 
за предоставяне на целева финансова подкрепа на жени научни изследователи в 
дисциплини с ниско съотношение на жените. Също така институтите и/или 
факултетите, които работят активно за насърчаване на равенството между половете и 
показват добри резултати, могат да бъдат възнаграждавани чрез различни програми за 
насърчаване. 
 

6.7 Би могъл да се подобри балансът между половете при постоянните преподавателски 
места и в състава на комитетите чрез насърчаване на факултетите да канят жени учени 
от трети страни като гостуващи преподаватели и като членове на комитети. 
 

6.8 Работодателите би трябвало да избягват включването в обявите за набиране на научни 
сътрудници и на научни сътрудници с придобита докторска степен на изисквания за 
висока степен на специализация, за да могат да привличат повече потенциални 
кандидати и да избягват прекалено ранното филтриране на кандидатите. 
 

6.9 Всички комисии за назначаване следва да имат жени в състава си и да бъдат 
балансирани по отношение на пола. Това може да допринесе за получаването на 
кандидатури от жени и приемането им. 
 

6.10 Осведомеността относно въпросите на равенството между половете и знанията за 
равенството между половете следва да бъдат включени в програми за обучение по 
управление. Квалификациите по равенството между половете могат да бъдат критерий 
при попълването на свободни управленски места, както и част от управленската 
оценка15. 
 

6.11 Изключително важно е наблюдението за равенство между половете да се извършва чрез 
подходящи показатели за човешките ресурси и разпределянето на финансовите 
средства. Затова при събирането на основните данни следва винаги да се гарантира 
възможността за дезагрегиране по полов признак. 
 

6.12 Научноизследователските групи имат стимулиращ ефект за научноизследователската 
среда. Проучванията показват, че групите от хора с различен произход имат по-добри 
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 IDAS — програма за развитие на национални ръководители, която има за цел да се увеличи броят на жените на висши 
академични постове в шведските висши и полувисши учебни заведения. 



 

SOC/502 – EESC-2014-00625-00-00-AC-TRA (EN) 12/12 

шансове да получат по-широка перспектива в научните си изследвания. Проучванията 
показват още, че смесените научноизследователски групи създават по-добри творчески 
условия и имат по-висока честота на публикуване16. 
 

6.13 Стартови пакети (състоящи се от средства за реализиране на проекти, закупуване на 
оборудване и изплащане на заплати на асистенти) могат да улеснят новоназначените 
жени да се утвърдят като изследователи. Опитът показва, че жените не си договарят 
толкова добри условия за научни изследвания, колкото мъжете. Стартовите пакети са 
стремеж да се коригира това положение и заслужават специално внимание. 

 
Брюксел, 15 октомври 2014 г. 
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