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Изменение 1
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. посочва, че, за да се осигури 
съответствие с Лисабонската 
стратегия, ЕС се нуждае от 
допълнителни 700 000 научни 
работници, поради което призовава 
Комисията и държавите-членки да 
предприемат конкретни мерки, в 
съответствие с пътната карта за 
равенство между мъже и жени за 
периода 2006-2010 г., за да се 
гарантира балансирано участие на 
жени и мъже в областта на науката 
и технологиите;

Or. es

Изменение 2
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита обаче, че са необходими повече 
усилия с оглед засилване присъствието 
на жените на високопоставени постове
(примерно в научни съвети и комитети 
за оценка) във всички научни области, 
включително изследователската
дейност, наемането на работа, 
професионалното обучение, 
образованието, информационните
технологии, инженеринга, търговията, 
комуникациите, връзките с 
обществеността, рекламата и 
промишлените отношения;

2. счита обаче, че са необходими повече 
усилия с оглед засилване присъствието 
на жени на високопоставени 
длъжности (например, в научни съвети 
и комитети за оценка) във всички 
научни области, включително 
научноизследователска дейност, 
подбор, професионално обучение, 
образование, информационни 
технологии, инженеринг, търговия,
съобщения, връзки с обществеността, 
реклама и промишлени отношения, и 
призовава за мерки, като например 
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квоти, чрез които да се гарантира, че 
минималното участие на жени и 
мъже в тези органи е най-малко 40%;

Or. en

Изменение 3
Patrizia Toia

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита обаче, че са необходими повече 
усилия с оглед засилване присъствието 
на жените на високопоставени постове
(примерно в научни съвети и комитети 
за оценка) във всички научни области, 
включително изследователската
дейност, наемането на работа, 
професионалното обучение, 
образованието, информационните
технологии, инженеринга, търговията, 
комуникациите, връзките с 
обществеността, рекламата и 
промишлените отношения;

2. счита обаче, че са необходими повече 
усилия с оглед засилване присъствието 
на жени на високопоставени 
длъжности (например, в научни съвети 
и комитети за оценка) във всички 
научни области, включително 
изследователска дейност, наемане на 
работа, професионално обучение, 
образование, информационни 
технологии, инженеринг, търговия,
съобщения, връзки с обществеността, 
реклама и промишлени отношения, 
като за жените се предвидят 
новаторски форми на трудова 
гъвкавост, позволяващи 
продължаване на трудовата 
активност и по време на отпуск по 
майчинство;

Or. it

Изменение 4
Den Dover

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че са необходими повече 3. счита, че са необходими повече 
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действия за преодоляване на 
недостатъчното присъствие на жените, 
особено в научните академични среди; 

действия за преодоляване на 
недостатъчното присъствие на жени, 
особено в научните академични среди;
за целта препоръчва да се 
предоставят преки мерки за 
подпомагане и стипендии с цел 
насърчаване на жени да заемат 
високопоставени длъжности, както и 
стипендии за програми за обучение и 
наставничество, чрез които да се 
оказва помощ на жените да 
продължават да се занимават 
активно с научна академична и 
изследователска дейност и да 
участват в прилагането на 
стипендии и осъществяването на 
проекти, като същевременно се 
гарантира тяхната мобилност и 
гъвкавост и тази на техните 
семейства;

Or. en

Изменение 5
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че мрежите от жени учени 
са съществен инструмент за 
привличане на по-голям брой жени в 
научните и технологичните области 
и повишаването им на отговорни 
длъжности; за целта призовава 
Комисията и държавите-членки да 
създадат мрежи на европейско, 
национално и регионално равнище и да 
подкрепят вече съществуващите 
мрежи като Европейската 
платформа на жените учени;

Or. es



PE402.819v01-00 6/15 AM\712026BG.doc

BG

Изменение 6
Den Dover

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че за да се премахнат някои 
от пречките, пред които са изправени 
жените при достигане до 
високопоставени длъжности в 
научната кариера, е необходимо да се 
предприемат конкретни мерки за 
популяризиране на по-добро схващане 
на понятията "добра 
научноизследователска работа", 
"високо научно постижение" и 
"новаторство", особено доколкото се 
отнася до критериите за 
определението за "добър научен 
работник", които не следва да се 
ограничават до броя публикации на 
научните работници;

Or. en

Изменение 7
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията и 
държавите-членки да предприемат 
подходящи мерки, с които да се 
гарантира, че приносът на жените не 
се изключва от публикации относно 
историята на науката и 
технологията, не само защото това е 
очевидна дискриминация, но и защото 
отсъствието на "ролеви модели" 
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затруднява насърчаването на 
присъствието на по-голям брой жени 
в такива области;

Or. es

Изменение 8
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да премахнат всички 
финансови и административни 
препятствия пред жените в областта на 
науката и да създадат за тях по-
привлекателни и гъвкави условия за 
работа, които да стимулират техния 
интерес за кариера във всички научни 
области; 

4. призовава Комисията и държавите-
членки да премахнат всички финансови 
и административни пречки пред жените 
в областта на науката и да създадат по-
привлекателни и гъвкави условия за 
работа за жени и мъже, което да 
улесни съчетаването на трудов и 
семеен живот; освен това, призовава 
държавите-членки да гарантират 
равна подялба на родителските 
отговорности чрез насърчаване на 
еднаквото използване от мъже и 
жени на отпуск за отглеждане на 
дете;

Or. en

Изменение 9
Patrizia Toia

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да премахнат всички 
финансови и административни 
препятствия пред жените в областта на 
науката и да създадат за тях по-

4. призовава Комисията и държавите-
членки да премахнат всички финансови 
и административни пречки пред жените 
в областта на науката и да създадат за 
тях по-привлекателни и гъвкави условия 
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привлекателни и гъвкави условия за 
работа, които да стимулират техния 
интерес за кариера във всички научни 
области; 

за работа, които да стимулират техния 
интерес за кариера във всички научни 
области чрез форми на подпомагане, 
конкретно предназначени за жени в 
отпуск по майчинство, които да не се 
отразяват на предвидения бюджет за 
научни изследвания;

Or. it

Изменение 10
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. посочва, че възрастовите 
ограничения за отпускане на 
стипендии се отразява 
неблагоприятно на младите хора, 
полагащи грижи за лица на тяхна 
издръжка, и че тези млади хора са 
предимно жени; поради това 
призовава Комисията и държавите-
членки да гарантират при такива 
обстоятелства включването в 
законодателството им на мерки за 
коригиране на тази аномалия, като 
например увеличаване с една година на 
срока за подаване на заявления за 
всяка година, през която се полагат 
грижи за лице на издръжка;

Or. es

Изменение 11
Den Dover

Проектостановище
Параграф 4а (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. изразява твърдо убеждение, че е 
необходимо да се въведат специфични 
мерки за подбор, обучение и връзки с 
обществеността, с цел 
популяризиране и насърчаване на по-
голямо участие на жени в области 
като технологии, физика, 
инженеринг, информатика и други 
области, в които за съжаление все 
още работят преобладаващо мъже;

Or. en

Изменение 12
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава Комисията да 
гарантира, че в проектите на покани 
за представяне на предложения 
съгласно седмата рамкова програма
балансираното участие на мъже и 
жени се оценява положително; 
настоятелно приканва държавите-
членки да предвидят същите правила 
в своите национални и регионални 
програми;

Or. es

Изменение 13
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 4в (нов)
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Проектостановище Изменение

4в. призовава Комисията и 
държавите-членки да включат 
аспекта, свързан с пола, в 
междинните оценки и докладите за 
постигнатия напредък по седмата 
рамкова програма;

Or. es

Изменение 14
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита обаче, че конкретно 
законодателство и квоти за жени в 
науката биха били непродуктивни и 
биха могли да създадат „втора 
категория” жени учени, назначени по-
скоро за запълване на квоти, 
отколкото заради своите умения и 
заслуги, като поради тази причина 
техните колеги ще ги оценяват 
според същите критерии; вярва, че 
такива мерки са ненужни, тъй като в 
повечето държави-членки жените са 
по-многочислени от мъжете и тъй 
като според различни проучвания по 
принцип жените проявяват по-
голяма упоритост, усърдност в 
работата, мотивираност и 
целенасоченост, а това са основните 
фактори, водещи до успех във всички 
области, включително и в научната 
общност.

заличава се

Or. en
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Изменение 15
Erna Hennicot-Schoepges

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита обаче, че конкретно 
законодателство и квоти за жени в 
науката биха били непродуктивни и 
биха могли да създадат „втора 
категория” жени учени, назначени по-
скоро за запълване на квоти, 
отколкото заради своите умения и 
заслуги, като поради тази причина 
техните колеги ще ги оценяват 
според същите критерии; вярва, че 
такива мерки са ненужни, тъй като в 
повечето държави-членки жените са 
по-многочислени от мъжете и тъй 
като според различни проучвания по 
принцип жените проявяват по-
голяма упоритост, усърдност в 
работата, мотивираност и 
целенасоченост, а това са основните 
фактори, водещи до успех във всички 
области, включително и в научната 
общност.

заличава се

Or. fr

Изменение 16
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита обаче, че конкретно 
законодателство и квоти за жени в 
науката биха били непродуктивни и 
биха могли да създадат „втора 
категория” жени учени, назначени по-
скоро за запълване на квоти, 

5. счита, че са необходими специална 
нормативна уредба и квоти за жени в 
науката, с оглед уравновесяване на 
участието на мъже и жени, заемащи 
отговорни длъжности, като се има 
предвид, че независимо от факта, че в 
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отколкото заради своите умения и 
заслуги, като поради тази причина 
техните колеги ще ги оценяват 
според същите критерии; вярва, че 
такива мерки са ненужни, тъй като в 
повечето държави-членки жените са 
по-многочислени от мъжете и тъй 
като според различни проучвания по 
принцип жените проявяват по-
голяма упоритост, усърдност в 
работата, мотивираност и 
целенасоченост, а това са основните 
фактори, водещи до успех във всички 
области, включително и в научната 
общност.

повечето държави-членки броят на 
жените с университетска диплома 
надвишава броя на мъжете и че 
жените притежават по-висока 
средна степен на академична 
квалификация в сравнение с колегите 
си мъже, жените не са представени 
достатъчно във всички академични и 
изследователски институти.

Or. es

Изменение 17
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита обаче, че конкретно 
законодателство и квоти за жени в 
науката биха били непродуктивни и 
биха могли да създадат „втора 
категория” жени учени, назначени по-
скоро за запълване на квоти, 
отколкото заради своите умения и 
заслуги, като поради тази причина 
техните колеги ще ги оценяват 
според същите критерии; вярва, че 
такива мерки са ненужни, тъй като в 
повечето държави-членки жените са 
по-многочислени от мъжете и тъй 
като според различни проучвания по 
принцип жените проявяват по-
голяма упоритост, усърдност в 
работата, мотивираност и 
целенасоченост, а това са основните 
фактори, водещи до успех във всички 
области, включително и в научната 

5. подчертава, че конкретно 
законодателство и определянето на
квоти за жени в науката не следва да се 
възприемат като методи за създаване 
на „втора категория” жени учени, 
назначени за запълване на квоти, а по-
скоро следва да се възприемат като 
преходни мерки, чиято единствена 
цел е установяване и зачитане на 
равенството между мъже и жени с 
една и съща образователна степен, 
компетентност и заслуги при 
заемането на едни и същи научни 
длъжности, както на етапа на 
подбор, така и на етапа на наемане 
на работа, а също така и през цялата 
им професионална кариера, с цел да 
им се предоставя възможност за 
допълнително професионално 
обучение за повишаване на 
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общност. квалификацията и за професионално 
повишение въз основа на заслугите им, 
както и с цел зачитане на принципа 
на равно заплащане за равен труд.

Or. fr

Изменение 18
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че е от изключително 
голямо значение още от ранно 
детство науката да се популяризира 
като интересно поприще и за двата 
пола; настоятелно призовава това да 
се взема под внимание при 
планирането на образователни 
материали и при подготовката на 
преподаватели; насърчава 
университетите и факултетите да 
извършат анализ на системите си за 
подбор при прием, с оглед 
установяване на възможна косвена 
дискриминация, основаваща се на 
пола, и съответно да коригират 
системата за подбор;

Or. en

Изменение 19
Erna Hennicot-Schoepges

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изисква от Комисията редовно да 
докладва пред Парламента относно 
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развитието на присъствието на 
жени в групи за оценка и комитети за 
подбор, чийто състав, съгласно 
шестата рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие, 
следва да включва най-малко 40% 
жени;

Or. fr

Изменение 20
Erna Hennicot-Schoepges

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава държавите-членки да 
анализират факторите, стоящи в 
основата на ниското съотношение на 
жените (средно 15% в ЕС), заемащи 
висшестоящи длъжности в 
университети и ректорати, което 
определено намалява влиянието им 
при вземането на решения в областта 
на научните изследвания, въпреки че
43% от издадените в ЕС дипломи за 
докторска степен се притежават от 
жени;

Or. fr

Изменение 21
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. признава, че в Европа жените все 
още получават 15% по-ниски 
възнаграждения за един и същи труд; 
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призовава Комисията и държавите-
членки да въведат ефективни 
политики за премахване на 
основаващите се на пола различия в 
заплащането; отбелязва, че в 
научната област принципът на 
равното заплащане следва да се 
прилага и спрямо стипендии и 
възнаграждения;

Or. en

Изменение 22
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. насърчава университетите, 
научноизследователските 
институти и частните стопански 
предприятия да приемат и прилагат 
в своите организации стратегии за 
равенство и да извършват свързани с 
пола оценки на въздействието при 
процесите на вземане на решения;

Or. en


