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Muudatusettepanek 1
Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. juhib tähelepanu sellele, et Lissaboni 
strateegia järgimiseks vajab EL juurde 
700 000 teadlast, ning kutsub seepärast 
komisjoni ja liikmesriike üles võtma 
vastavalt naiste ja meeste soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskavale 2006–
2010 konkreetseid meetmeid eesmärgiga 
tagada, et aastal 2010 on naiste ja meeste 
osalus teaduses ja tehnoloogias 
tasakaalus;

Or. es

Muudatusettepanek 2
Satu Hassi

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on siiski seisukohal, et rohkem on vaja 
ära teha, et suurendada naiste osakaalu 
juhtpositsioonidel (nt teadusnõukogudes ja 
hindamiskomisjonides) kõigis 
teadusvaldkondades, kaasa arvatud 
teadusuuringud, töölevõtmine, koolitus, 
haridus, infotehnoloogia, inseneriteadus, 
kaubandus, kommunikatsioon, 
suhtekorraldus, reklaam ja töösuhted;

2. on siiski seisukohal, et rohkem on vaja 
ära teha, et suurendada naiste osakaalu 
juhtpositsioonidel (nt teadusnõukogudes ja 
hindamiskomisjonides) kõigis 
teadusvaldkondades, kaasa arvatud 
teadusuuringud, töölevõtmine, koolitus, 
haridus, infotehnoloogia, inseneriteadus, 
kaubandus, kommunikatsioon, 
suhtekorraldus, reklaam ja töösuhted; 
nõuab meetmeid, näiteks kvoodid, mille 
abil tagada, et naiste ja meeste 
minimaalne osalus kõnealustes organites 
on vähemalt 40 protsenti;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Patrizia Toia

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on siiski seisukohal, et rohkem on vaja 
ära teha, et suurendada naiste osakaalu 
juhtpositsioonidel (nt teadusnõukogudes ja 
hindamiskomisjonides) kõigis 
teadusvaldkondades, kaasa arvatud 
teadusuuringud, töölevõtmine, koolitus, 
haridus, infotehnoloogia, inseneriteadus, 
kaubandus, kommunikatsioon, 
suhtekorraldus, reklaam ja töösuhted;

2. on siiski seisukohal, et rohkem on vaja 
ära teha, et suurendada naiste osakaalu 
juhtpositsioonidel (nt teadusnõukogudes ja 
hindamiskomisjonides) kõigis 
teadusvaldkondades, kaasa arvatud 
teadusuuringud, töölevõtmine, koolitus, 
haridus, infotehnoloogia, inseneriteadus, 
kaubandus, kommunikatsioon, 
suhtekorraldus, reklaam ja töösuhted, 
pakkudes naistele uuenduslikke paindliku 
tööaja vorme, mis võimaldavad neil pärast 
emakssaamist töötamist jätkata;

Or. it

Muudatusettepanek 4
Den Dover

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et vaja on võtta rohkem 
meetmeid, et üle saada naiste 
alaesindatusest eelkõige akadeemilistes 
teadusringkondades;

3. on arvamusel, et vaja on võtta rohkem 
meetmeid, et üle saada naiste 
alaesindatusest eelkõige akadeemilistes 
teadusringkondades; soovitab sel eesmärgil 
pakkuda otseseid toetusmeetmeid ja 
toetusi, et julgustada naisi täitma 
kõrgemaid ametikohti, ning toetusi 
treening- ja õppeprogrammide jaoks, et 
aidata seeläbi noortel naistel jääda 
akadeemilisse teadustegevusse, tegeldes 
teadustööga ja osaledes toetustaotluste 
konkurssidel ja projektides, ning tagades 
samal ajal liikuvuse ja paindlikkuse 
nende endi ja nende perekondade jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et naisteadlaste 
võrgustikud on ülioluline vahend 
suurema arvu naiste kaasamiseks teadus-
ja tehnoloogiavaldkondadesse ning nende 
toetamiseks vastutusrikastel 
ametikohtadel; kutsub sel eesmärgil 
komisjoni ja liikmesriike üles looma 
Euroopa, riigi ja piirkondliku tasandi 
võrgustikke ning toetama juba 
olemasolevaid, näiteks Euroopa 
naisteadlaste platvormi;

Or. es

Muudatusettepanek 6
Den Dover

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et teatavate tõkete 
kõrvaldamiseks, millega naised puutuvad 
kokku teaduskarjääris kõrgematele 
ametikohtadele pääsemisel, on vaja võtta 
konkreetseid meetmeid, et edendada 
mõistete „hea uurimistegevus”, 
„tippkeskused” ja „innovatsioon” 
paremat mõistmist – eriti mõiste „hea 
teadlane” määratlemise kriteeriumide 
suhtes, mis ei tohiks piirduda teadlaste 
avaldatud publikatsioonide arvuga;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, 
et teaduse ja tehnoloogia ajalugu 
käsitlevates publikatsioonides ei jäetaks 
tähelepanuta naiste panust – mitte üksnes 
sellepärast, et see on selge 
diskrimineerimise juhtum, vaid ka 
sellepärast, et rollieeskujude puudumine 
muudab raskeks julgustada suuremat 
arvu naisi osalema sellistes valdkondades;

Or. es

Muudatusettepanek 8
Satu Hassi

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
kõrvaldama kõik finants- ja haldustõkked, 
millega naised puutuvad kokku teadusalal, 
ning looma naistele atraktiivsemaid ja 
paindlikumaid töötingimusi, mis
suurendavad nende huvi ametialase 
karjääri vastu kõigis teadusvaldkondades;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
kõrvaldama kõik finants- ja haldustõkked, 
millega naised puutuvad kokku teadusalal, 
ning looma naistele ja meestele
atraktiivsemaid ja paindlikumaid 
töötingimusi, mis teeksid nende jaoks töö-
ja pereelu ühitamise lihtsamaks; kutsub 
lisaks liikmesriike üles tagama vanemliku 
vastutuse võrdse jaotumise, edendades 
lapsehoolduspuhkuse võrdset kasutamist 
meeste ja naiste poolt;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Patrizia Toia

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
kõrvaldama kõik finants- ja haldustõkked, 
millega naised puutuvad kokku teadusalal, 
ning looma naistele atraktiivsemaid ja 
paindlikumaid töötingimusi, mis 
suurendavad nende huvi ametialase 
karjääri vastu kõigis teadusvaldkondades;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
kõrvaldama kõik finants- ja haldustõkked, 
millega naised puutuvad kokku teadusalal, 
ning looma – konkreetselt töötavatele 
emadele mõeldud toetusvormide abil, mis 
ei mõjuta teadusuuringute eelarvet –
naistele atraktiivsemaid ja paindlikumaid 
töötingimusi, mis suurendavad nende huvi 
ametialase karjääri vastu kõigis 
teadusvaldkondades;

Or. it

Muudatusettepanek 10
Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu sellele, et 
vanusepiirangud toetuste määramisel 
mõjutavad ebasoodsalt sõltuvate isikute 
eest hoolitsevaid noori, kellest enamik on 
naised; kutsub seepärast komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama, et selliste 
asjaolude esinemise korral lisavad nad 
oma õigusaktidesse meetmed kõnealuse 
kõrvalekalde parandamiseks, näiteks ühe 
aasta lisamine taotluse esitamise tähtajale 
iga aasta kohta, mille jooksul on 
hoolitsetud sõltuva isiku eest; 

Or. es
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Muudatusettepanek 11
Den Dover

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on kindlalt veendunud, et naiste 
suurema osaluse edendamiseks ja 
julgustamiseks sellistes valdkondades 
nagu tehnoloogia, füüsika, 
inseneriteadus, arvutiteadus ja muudel 
aladel, kus kahjuks endiselt domineerivad 
mehed, on vaja rakendada konkreetseid 
töölevõtmise, koolitus- ja 
suhtekorraldusmeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kutsub komisjoni üles tagama, et 
seitsmenda raamprogrammi 
konkursikutsete raames taotluste 
esitamisel hinnataks positiivselt meeste ja 
naiste tasakaalustatud esindatust; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid kehtestaksid 
oma riiklikes ja piirkondlikes 
programmides sama korra;

Or. es

Muudatusettepanek 13
Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
lisama seitsmenda raamprogrammi 
vahehindamistesse ja eduaruannetesse 
soolise aspekti;

Or. es

Muudatusettepanek 14
Satu Hassi

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on siiski seisukohal, et teaduses 
tegutsevatele naistele ette nähtud 
eriõigusaktid ja kvoodid oleksid negatiivse 
mõjuga ning tekitaksid võib-olla nn teise 
klassi naisteadlasi, kes on ametisse 
määratud pigem kvoodi täitmise eesmärgil 
kui oskuste ja teenete põhjal ja keda 
seetõttu kolleegid arvustaksid samadest 
kriteeriumidest lähtuvalt; on veendunud, 
et sellised meetmed on tõesti üleliigsed, 
kuna enamikus liikmesriikides on naisi 
rohkem kui mehi ning kuna erinevate 
uuringute kohaselt ilmutavad naised 
tavaliselt meestest suuremat visadust, 
töövõimet, motivatsiooni ja otsustavust, 
mis ongi edutoovad põhifaktorid kõigil 
aladel, ka teadusringkondades.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 15
Erna Hennicot-Schoepges

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on siiski seisukohal, et teaduses 
tegutsevatele naistele ette nähtud 
eriõigusaktid ja kvoodid oleksid negatiivse 
mõjuga ning tekitaksid võib-olla nn teise 
klassi naisteadlasi, kes on ametisse 
määratud pigem kvoodi täitmise eesmärgil 
kui oskuste ja teenete põhjal ja keda 
seetõttu kolleegid arvustaksid samadest 
kriteeriumidest lähtuvalt; on veendunud, 
et sellised meetmed on tõesti üleliigsed, 
kuna enamikus liikmesriikides on naisi 
rohkem kui mehi ning kuna erinevate 
uuringute kohaselt ilmutavad naised 
tavaliselt meestest suuremat visadust, 
töövõimet, motivatsiooni ja otsustavust, 
mis ongi edutoovad põhifaktorid kõigil 
aladel, ka teadusringkondades.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on siiski seisukohal, et teaduses 
tegutsevatele naistele ette nähtud
eriõigusaktid ja kvoodid oleksid negatiivse 
mõjuga ning tekitaksid võib-olla nn teise 
klassi naisteadlasi, kes on ametisse 
määratud pigem kvoodi täitmise eesmärgil 
kui oskuste ja teenete põhjal ja keda 
seetõttu kolleegid arvustaksid samadest 
kriteeriumidest lähtuvalt; on veendunud, 
et sellised meetmed on tõesti üleliigsed, 
kuna enamikus liikmesriikides on naisi 
rohkem kui mehi ning kuna erinevate 
uuringute kohaselt ilmutavad naised 
tavaliselt meestest suuremat visadust, 
töövõimet, motivatsiooni ja otsustavust, 
mis ongi edutoovad põhifaktorid kõigil 

5. on seisukohal, et teaduses tegutsevatele 
naistele on vaja ette näha eriõigusaktid ja 
kvoodid eesmärgiga tasakaalustada 
meeste ja naiste esindatust 
vastutusrikastel ametikohtadel, 
arvestades, et vaatamata asjaolule, et 
ülikoolikraadiga naiste arv ületab meeste 
arvu ja neil on keskmisest kõrgem 
akadeemilise kvalifikatsiooni tase 
võrreldes nende meessoost 
ametikaaslastega, on naised ikkagi 
alaesindatud kõikides akadeemilistes ja 
teadusasutustes.
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aladel, ka teadusringkondades.

Or. es

Muudatusettepanek 17
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on siiski seisukohal, et teaduses 
tegutsevatele naistele ette nähtud 
eriõigusaktid ja kvoodid oleksid negatiivse 
mõjuga ning tekitaksid võib-olla nn teise 
klassi naisteadlasi, kes on ametisse 
määratud pigem kvoodi täitmise eesmärgil 
kui oskuste ja teenete põhjal ja keda 
seetõttu kolleegid arvustaksid samadest 
kriteeriumidest lähtuvalt; on veendunud, 
et sellised meetmed on tõesti üleliigsed, 
kuna enamikus liikmesriikides on naisi 
rohkem kui mehi ning kuna erinevate 
uuringute kohaselt ilmutavad naised 
tavaliselt meestest suuremat visadust, 
töövõimet, motivatsiooni ja otsustavust, 
mis ongi edutoovad põhifaktorid kõigil 
aladel, ka teadusringkondades.

5. juhib tähelepanu sellele, et teaduses 
tegutsevatele naistele ette nähtud 
eriõigusaktides ja kvootides ei tohiks näha 
nn teise klassi naisteadlaste tekitamist, kes 
on ametisse määratud kvoodi täitmise 
eesmärgil, vaid pigem 
üleminekumeetmeid, mille ainus eesmärk 
on luua ja tagada sama haridus-, oskus-
ja teenete tasemega meeste ning naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine 
samaväärsete teadusalaste ametikohtade 
puhul nii valiku- kui ka töölevõtmise 
etapis ning kogu nende kutsealase 
karjääri jooksul, et võimaldada neil 
osaleda täiendavatel koolituskursustel ja 
saada ametikõrgendust oma teenete 
alusel, ning tagada võrdse töö eest võrdse 
tasu maksmise põhimõtte järgimine.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Satu Hassi

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on veendunud, et teaduse edendamine 
mõlemale soole huvipakkuva 
valdkonnana juba varajasest east alates 
on ülimalt tähtis; nõuab tungivalt, et seda 
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võetaks arvesse haridusmaterjalide 
kavandamisel ja õpetajakoolituses; 
julgustab ülikoole ja teaduskondi 
analüüsima nende valikusüsteeme 
sisseastumisel eesmärgiga tuvastada 
võimalik varjatud sooline 
diskrimineerimine ja parandada 
valikusüsteemi sellele vastavalt;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Erna Hennicot-Schoepges

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. palub komisjonil Euroopa Parlamenti 
korrapäraselt teavitada edasiminekutest 
naiste esindatuse osas hindamis- ja 
valimiskomisjonides, milles 
teadusuuringute ja tehnoloogia arengu 
kuuenda raamprogrammi kohaselt peab 
naiste osakaal moodustama vähemalt 40 
%;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Erna Hennicot-Schoepges

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. palub liikmesriikidel analüüsida 
ülikoolides ja haridusasutustes kõrgetel 
ametikohtadel olevate naiste väikese 
osakaalu (ELis keskmiselt 15 %) taga 
olevaid tegureid, mis vähendab tõsiselt 
naiste mõju otsuste tegemise üle 
teadustöös, samas kui 43 % ELis 
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väljastatud doktorikraadidest kuuluvad 
naistele;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Satu Hassi

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. tunnistab, et naised teenivad 
Euroopas sama töö eest meestest endiselt 
15 % vähem; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles rakendama tõhusaid 
poliitikaid soost tingitud palgaerinevuste 
kaotamiseks; märgib, et teadusvaldkonnas 
peaks võrdse tasu põhimõte kehtima ka 
õppetoetuste ja stipendiumide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Satu Hassi

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. julgustab ülikoole, teadusasutusi ja 
eraettevõtteid võtma vastu 
võrdõiguslikkuse strateegiad ja neid oma 
organisatsioonides jõustama ning läbi 
viima soolise mõju hindamisi oma 
otsustamisprotsessides;

Or. en
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