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Pozměňovací návrh 1
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod –1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

–1. poukazuje na to, že k dosažení cílů 
Lisabonské strategie potřebuje EU 
700 000 nových výzkumných pracovníků, 
a vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření v souladu 
s Plánem pro dosažení rovného postavení 
žen a mužů na období 2006–2010, jimiž 
zajistí, že se do roku 2010 vyrovná podíl 
žen a mužů v oblastech vědy a technologií,

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se však, že je potřeba vyvinout 
další úsilí, aby se zvýšila účast žen ve 
vysokých pozicích (např. ve vědeckých 
radách a hodnotících komisích) ve všech 
oblastech vědy, včetně výzkumu, náboru, 
školení, vzdělávání, informačních 
technologií, strojnictví, obchodu, 
komunikací, styku s veřejností, reklamy a 
pracovních vztahů;

2. domnívá se však, že je potřeba vyvinout 
další úsilí, aby se zvýšila účast žen ve 
vysokých pozicích (např. ve vědeckých 
radách a hodnotících komisích) ve všech 
oblastech vědy, včetně výzkumu, náboru, 
školení, vzdělávání, informačních 
technologií, strojnictví, obchodu, 
komunikací, styku s veřejností, reklamy a 
pracovních vztahů; požaduje proto, aby 
byla přijata opatření, jako například 
kvóty, jimiž se zajistí, že účast žen i mužů 
bude v těchto orgánech alespoň 40%;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se však, že je potřeba vyvinout 
další úsilí, aby se zvýšila účast žen ve 
vysokých pozicích (např. ve vědeckých 
radách a hodnotících komisích) ve všech 
oblastech vědy, včetně výzkumu, náboru, 
školení, vzdělávání, informačních 
technologií, strojnictví, obchodu, 
komunikací, styku s veřejností, reklamy a 
pracovních vztahů;

2. domnívá se však, že je potřeba vyvinout 
další úsilí, aby se zvýšila účast žen ve 
vysokých pozicích (např. ve vědeckých 
radách a hodnotících komisích) ve všech 
oblastech vědy, včetně výzkumu, náboru, 
školení, vzdělávání, informačních 
technologií, strojnictví, obchodu, 
komunikací, styku s veřejností, reklamy a 
pracovních vztahů, a to poskytováním 
inovativních forem pružné pracovní doby 
ženám, které by jim umožnily, aby 
pokračovaly v práci i poté, co se stanou 
matkami;

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Den Dover

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že je nutné podniknout 
další kroky k posílení nedostatečné účasti 
žen, zejména ve vědeckých akademických 
kruzích;

3. je toho názoru, že je nutné podniknout 
další kroky k posílení nedostatečné účasti 
žen, zejména ve vědeckých akademických 
kruzích; proto doporučuje, aby byla 
zajištěna opatření přímé podpory a 
poskytovány granty zaměřené na 
podněcování žen k tomu, aby zastávaly 
vedoucí pozice, a granty na programy 
zaučování a poradenství, a napomohlo se 
tak mladým ženám setrvat ve vědecké 
akademické činnosti, provádět výzkum a 
zapojovat se do žádostí o granty a do 
projektů, a aby se zároveň tímto způsobem 
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zajistila mobilita a pružnost, co se týče žen 
samotných i jejich rodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že vytváření sítí 
výzkumných pracovnic je významným 
nástrojem k přilákání většího počtu žen do 
oblastí vědy a technologií a k podpoře 
jejich působení na odpovědných pozicích; 
proto vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na evropské, vnitrostátní i regionální 
úrovni takové sítě vytvářely a podporovaly 
již existující sítě, jako například 
Evropskou platformu žen ve vědě;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Den Dover

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se že k odstranění některých 
překážek, jimž ženy čelí, pokud usilují 
o vedoucí pozice ve vědecké profesní 
dráze, je nezbytné přijmout konkrétní 
opatření na podporu porozumění pojmům 
„dobrý výzkum“, „špičková kvalita“ a 
„inovace“, zejména pokud jde o kritéria 
definování „dobrého výzkumného 
pracovníka“, jež by se neměla omezit na 
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počet jeho publikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly vhodná opatření s cílem zajistit, 
aby se z publikací o historii vědy a 
techniky nevyjímaly příspěvky žen nejen 
proto, že jde o jasný případ diskriminace, 
ale také z toho důvodu, že chybějící 
„modelový vzor“ činí obtížnější podnítit 
účast většího počtu žen v těchto oblastech;

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby odstranily všechny finanční a 
administrativní překážky, kterým ženy ve 
vědě čelí, a aby pro ně vytvořily 
přitažlivější a pružnější pracovní 
podmínky, které by podpořily jejich zájem 
o kariéru ve všech oblastech vědy;

4. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby odstranily všechny finanční a 
administrativní překážky, kterým ženy a 
muži ve vědě čelí, a aby pro ně vytvořily 
přitažlivější a pružnější pracovní 
podmínky, a usnadnily jim tak skloubení 
pracovního a rodinného života; členské 
státy navíc vyzývá, aby zajistily 
rovnocenný podíl žen i mužů na 
rodičovských povinnostech tím, že podpoří 
stejné využívání rodičovské dovolené ze 
strany žen i mužů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby odstranily všechny finanční a 
administrativní překážky, kterým ženy ve 
vědě čelí, a aby pro ně vytvořily 
přitažlivější a pružnější pracovní 
podmínky, které by podpořily jejich zájem 
o kariéru ve všech oblastech vědy;

4. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby odstranily všechny finanční a 
administrativní překážky, kterým ženy ve 
vědě čelí, a aby pro ně vytvořily 
přitažlivější a pružnější pracovní 
podmínky, které by podpořily jejich zájem 
o kariéru ve všech oblastech vědy
prostřednictvím specifických forem 
podpory pro pracující matky, které 
nebudou mít dopad na rozpočet určený 
vědeckému výzkumu;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že věková omezení 
pro přidělování grantů poškozují mladé 
lidi, kteří se starají o závislé osoby, a že 
jsou mezi nimi převážně ženy; vyzývá 
proto Komisi a členské státy, aby za 
takových okolností zajistily začlenění 
opatření, jimiž se napraví tato 
nesrovnalost, do svých právních předpisů 
například tím, že se posune hranice pro 
podávání žádostí o jeden rok za každý rok, 
v němž se žadatel staral o závislou osobu;
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Or. es

Pozměňovací návrh 11
Den Dover

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je pevně přesvědčen o tom, že je třeba 
přijmout konkrétní opatření týkající se 
náboru, odborné přípravy a styku 
s veřejností s cílem podpořit a podnítit 
účast žen v oblastech, jako jsou 
technologie, fyzika, strojírenství, 
počítačová věda a další obory, v nichž 
bohužel stále převládají muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
v předkládaných návrzích projektů 
v rámci sedmého rámcového programu 
byla kladně hodnocena vyvážená účast 
mužů a žen; naléhavě žádá členské státy, 
aby učinily stejná opatření ve svých 
vnitrostátních a regionálních 
programech;

Or. es
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Pozměňovací návrh 13
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
začlenily hledisko rovnosti pohlaví do 
průběžných hodnocení a zpráv 
o dosaženém pokroku v rámci sedmého 
rámcového programu;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se nicméně, že zvláštní 
legislativa a kvóty pro ženy ve vědě by byly 
kontraproduktivní a mohly by vést ke 
vzniku vědkyň „druhé třídy“ jmenovaných 
za účelem naplnění kvót, spíše než díky 
jejich schopnostem a zásluhám, a tudíž i 
hodnocených vlastními kolegy podle 
těchto kritérií; věří, že takováto opatření 
jsou skutečně zbytečná, protože ve většině 
členských států žije více žen než mužů a 
podle různých studií vykazují ženy obvykle 
vyšší stupeň vytrvalosti, pracovitosti, 
motivace a odhodlání než muži, a právě to 
jsou klíčové faktory, které vedou 
k úspěchu ve všech oblastech, včetně 
vědy;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se nicméně, že zvláštní 
legislativa a kvóty pro ženy ve vědě by byly 
kontraproduktivní a mohly by vést ke 
vzniku vědkyň „druhé třídy“ jmenovaných 
za účelem naplnění kvót, spíše než díky 
jejich schopnostem a zásluhám, a tudíž i 
hodnocených vlastními kolegy podle 
těchto kritérií; věří, že takováto opatření 
jsou skutečně zbytečná, protože ve většině 
členských států žije více žen než mužů a 
podle různých studií vykazují ženy obvykle 
vyšší stupeň vytrvalosti, pracovitosti, 
motivace a odhodlání než muži, a právě to 
jsou klíčové faktory, které vedou 
k úspěchu ve všech oblastech, včetně 
vědy;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se nicméně, že zvláštní 
legislativa a kvóty pro ženy ve vědě by 
byly kontraproduktivní a mohly by vést ke 
vzniku vědkyň „druhé třídy“ jmenovaných 
za účelem naplnění kvót, spíše než díky 
jejich schopnostem a zásluhám, a tudíž 
i hodnocených vlastními kolegy podle 
těchto kritérií; věří, že takováto opatření 
jsou skutečně zbytečná, protože ve většině 

5. domnívá se, že je zapotřebí zvláštní 
legislativa a kvóty pro ženy ve vědě 
s cílem vyvážit podíl žen a mužů na 
odpovědných pozicích, vzhledem k tomu, 
že účast žen ve všech akademických a 
výzkumných zařízeních je nedostatečná, a 
to navzdory skutečnosti, že ve většině 
členských států počet žen 
s vysokoškolským vzděláním převyšuje 
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členských států žije více žen než mužů a 
podle různých studií vykazují ženy obvykle 
vyšší stupeň vytrvalosti, pracovitosti, 
motivace a odhodlání než muži, a právě to 
jsou klíčové faktory, které vedou 
k úspěchu ve všech oblastech, včetně vědy;

počet mužů a průměrná úroveň 
akademické kvalifikace žen je vyšší než 
u jejich mužských protějšků;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se nicméně, že zvláštní 
legislativa a kvóty pro ženy ve vědě by 
byly kontraproduktivní a mohly by vést ke 
vzniku vědkyň „druhé třídy“ jmenovaných 
za účelem naplnění kvót, spíše než díky 
jejich schopnostem a zásluhám, a tudíž 
i hodnocených vlastními kolegy podle 
těchto kritérií; věří, že takováto opatření 
jsou skutečně zbytečná, protože ve většině 
členských států žije více žen než mužů a 
podle různých studií vykazují ženy obvykle 
vyšší stupeň vytrvalosti, pracovitosti, 
motivace a odhodlání než muži, a právě to 
jsou klíčové faktory, které vedou 
k úspěchu ve všech oblastech, včetně vědy;

5. poukazuje na to, že zvláštní legislativa a 
kvóty pro ženy ve vědě by neměly být 
považovány za vytváření vědkyň „druhé 
třídy“ jmenovaných za účelem naplnění 
kvót, ale spíše za přechodná opatření 
s jediným účelem stanovit a zajistit 
naplnění požadavku rovného zacházení se 
ženami a muži se stejnou úrovní vzdělání, 
schopnostmi a zásluhami na stejných 
vědeckých pozicích, a to při výběru a 
náboru i v průběhu celé jejich profesní 
kariéry, která by jim umožnila, aby 
pokračovaly v dalších kurzech odborné 
přípravy a získaly podporu ve svém 
povolání na základě výkonu, a zároveň 
zajistila dodržování zásady stejné odměny 
za stejnou práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je přesvědčen, že je nanejvýš důležité 
podporovat vědu jakožto zajímavou oblast 
pro obě pohlaví, a to již od dětství; 
naléhavě žádá, aby tato skutečnost byla 
zohledněna při tvorbě vzdělávacích 
materiálů a v odborné přípravě učitelů; 
vyzývá vysoké školy a fakulty, aby 
zkoumaly své systémy přijímacího řízení
s cílem určit případnou skrytou 
diskriminaci, a tyto systémy odpovídajícím 
způsobem upravily;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby Parlament 
pravidelně informovala o dosaženém 
pokroku v otázce účasti žen ve výborech 
pro posuzování a výběrových komisích, 
kde šestý rámcový program pro výzkum a 
technologický rozvoj požaduje podíl žen 
alespoň 40%;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá členské státy, aby zkoumaly 
faktory skrývající se za nízkou účastí žen 
(v EU je to v průměru 15 %) ve vedoucích 
pozicích na vysokých školách a ve 
vzdělávacích organizacích, neboť tato 
skutečnost významně omezuje jejich vliv 
na přijímání rozhodnutí ve výzkumu 
v situaci, kdy ženy jsou držitelkami 43 % 
všech doktorátů udělených v EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. uznává, že ženy v Evropě jsou za 
stejnou práci trvale odměňovány částkou 
o 15 % nižší než muži; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zavedly účinné politiky 
s cílem odstranit rozdíl mezi platy mužů a 
žen; konstatuje, že v oblasti vědy by 
zásada stejné odměny měla platit rovněž 
pro stipendia a odměny studentům;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vybízí vysoké školy, výzkumné ústavy a 
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soukromé podniky, aby ve svých 
organizacích přijaly a prosazovaly 
strategie rovnosti a aby při přijímání 
rozhodnutí prováděly posouzení dopadu 
na obě pohlaví;

Or. en
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