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Poprawka 1
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. zważywszy, że aby zrealizować strategię 
lizbońską, UE potrzebuje 700 000 nowych 
badaczy, wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia środków 
szczególnych zgodnie z programem na 
rzecz równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn na lata 2006-2010, aby w 
2010 r. uzyskać zrównoważony udział 
kobiet i mężczyzn w nauce i na polu 
technologii;

Or. es

Poprawka 2
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa jednak, że należy zwiększyć 
starania na rzecz zwiększenia reprezentacji 
kobiet na kluczowych stanowiskach (np. w 
radach naukowych i komitetach 
oceniających) we wszystkich dziedzinach 
nauki, łącznie z badaniami, rekrutacją, 
szkoleniami, edukacją, technologiami 
informatycznymi, inżynierią, handlem, 
komunikacją, public relations, reklamą i 
stosunkami między pracodawcą a 
pracownikami; 

2. uważa jednak, że należy zwiększyć 
starania na rzecz zwiększenia reprezentacji 
kobiet na kluczowych stanowiskach (np. w 
radach naukowych i komitetach 
oceniających) we wszystkich dziedzinach 
nauki, łącznie z badaniami, rekrutacją, 
szkoleniami, edukacją, technologiami 
informatycznymi, inżynierią, handlem, 
komunikacją, public relations, reklamą i 
stosunkami między pracodawcą a 
pracownikami; wzywa również do 
wprowadzenia środków, na przykład kwot, 
zapewniających co najmniej 
czterdziestoprocentowy minimalny udział 
kobiet i mężczyzn w tego rodzaju 
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organach;

Or. en

Poprawka 3
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa jednak, że należy zwiększyć 
starania na rzecz zwiększenia reprezentacji 
kobiet na kluczowych stanowiskach (np. w 
radach naukowych i komitetach 
oceniających) we wszystkich dziedzinach 
nauki, łącznie z badaniami, rekrutacją, 
szkoleniami, edukacją, technologiami 
informatycznymi, inżynierią, handlem, 
komunikacją, public relations, reklamą i 
stosunkami między pracodawcą a 
pracownikami; 

2. uważa jednak, że należy zwiększyć 
starania na rzecz zwiększenia reprezentacji 
kobiet na kluczowych stanowiskach (np. w 
radach naukowych i komitetach 
oceniających) we wszystkich dziedzinach 
nauki, łącznie z badaniami, rekrutacją, 
szkoleniami, edukacją, technologiami 
informatycznymi, inżynierią, handlem, 
komunikacją, public relations, reklamą i 
stosunkami między pracodawcą a 
pracownikami, poprzez wprowadzenie 
innowacyjnych form elastycznego czasu 
pracy dla kobiet, pozwalających im na 
kontynuowanie pracy również w okresie 
macierzyństwa;

Or. it

Poprawka 4
Den Dover

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że potrzebne są dalsze działania 
mające na celu zaradzenie zbyt niskiej 
reprezentacji kobiet, w szczególności w 
akademickich kołach naukowych; 

3. uważa, że potrzebne są dalsze działania 
mające na celu zaradzenie zbyt niskiej 
reprezentacji kobiet, w szczególności w 
akademickich kołach naukowych; w tym 
celu zaleca wprowadzenie bezpośrednich 
środków wspierających i dotacji 
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zachęcających kobiety do zajmowania 
wyższych stanowisk, a także dotacji na 
programy wspierania rozwoju i 
mentorowania, które pomogą młodym 
kobietom dalej wykonywać naukową 
działalność akademicką, prowadzić 
badania i uczestniczyć w procedurach 
wnioskowania o dotacje i w projektach, a 
zarazem zapewnią mobilność i 
elastyczność ich samych i ich rodzin;

Or. en

Poprawka 5
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że sieci kobiet naukowców to 
zasadnicze narzędzie przyciągania 
większej liczby kobiet do nauki i 
technologii oraz awansowania ich na 
odpowiedzialne stanowiska; w związku z 
tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zachęcały do tworzenia 
sieci na szczeblu europejskim, krajowym i 
regionalnym oraz wspierały sieci już 
istniejące, jak np. Europejska Platforma 
Kobiet Naukowców;

Or. es

Poprawka 6
Den Dover

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że w celu usunięcia niektórych 
barier stojących na drodze kobiet do 
wyższych stanowisk w karierze naukowej 
trzeba przyjąć konkretne środki 
propagujące lepsze zrozumienie pojęć 
„dobre badania”, „doskonałość” i 
„innowacyjność”, zwłaszcza w 
odniesieniu do kryteriów definicji 
„dobrego badacza”, które nie powinny się 
ograniczać do liczby publikacji;

Or. en

Poprawka 7
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia właściwych 
środków, aby w publikacjach dotyczących 
historii nauki i technologii nie pomijano 
wkładu kobiet w te dziedziny, nie tylko 
dlatego, że jest to wyraźna dyskryminacja, 
ale również dlatego, że z powodu braku 
wzorców do naśladowania trudniej jest 
zachęcać do udziału większej liczby kobiet 
w tych dziedzinach;

Or. es

Poprawka 8
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 4



AM\712026PL.doc 7/15 PE402.819v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do zniesienia wszystkich 
przeszkód finansowych i 
administracyjnych, które muszą 
pokonywać kobiety w nauce, oraz do 
stworzenia atrakcyjniejszych i 
elastyczniejszych warunków pracy dla 
kobiet, dzięki czemu wzrośnie ich 
zainteresowanie wyborem kariery we 
wszystkich dziedzinach nauki; 

4. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do zniesienia wszystkich 
przeszkód finansowych i 
administracyjnych, które muszą 
pokonywać kobiety w nauce, oraz do 
stworzenia atrakcyjniejszych i 
elastyczniejszych warunków pracy dla 
kobiet i mężczyzn, ułatwiających im 
godzenie pracy z życiem rodzinnym;
ponadto wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego podziału 
obowiązków rodzicielskich poprzez 
propagowanie jednakowego korzystania z 
urlopów rodzicielskich przez kobiety i 
mężczyzn;

Or. en

Poprawka 9
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do zniesienia wszystkich 
przeszkód finansowych i 
administracyjnych, które muszą 
pokonywać kobiety w nauce, oraz do 
stworzenia atrakcyjniejszych i 
elastyczniejszych warunków pracy dla 
kobiet, dzięki czemu wzrośnie ich 
zainteresowanie wyborem kariery we 
wszystkich dziedzinach nauki;

4. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do zniesienia wszystkich 
przeszkód finansowych i 
administracyjnych, które muszą 
pokonywać kobiety w nauce, oraz do 
stworzenia atrakcyjniejszych i 
elastyczniejszych warunków pracy dla 
kobiet, dzięki czemu wzrośnie ich 
zainteresowanie wyborem kariery we 
wszystkich dziedzinach nauki, poprzez 
specjalne formy wsparcia dla pracujących 
matek, niewpływające na przewidywany 
budżet badań naukowych;

Or. it
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Poprawka 10
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że limity wiekowe stosowane 
przy przyznawaniu stypendiów działają ze 
szkodą dla młodych ludzi, głównie kobiet, 
opiekujących się osobami będącymi na ich 
utrzymaniu; dlatego też wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, by w razie 
wystąpienia takich okoliczności włączyły 
do swojego prawodawstwa środki 
korygujące tę nieprawidłowość, np. 
wydłużając terminy składania wniosków o 
rok za każdy rok opieki nad osobami 
będącymi na utrzymaniu;

Or. es

Poprawka 11
Den Dover

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża zdecydowane przekonanie, że 
należy wprowadzić szczególne środki w 
zakresie rekrutacji, szkoleń i public 
relations w celu wspierania i zachęcania 
do większego udziału kobiet w takich 
dziedzinach, jak technologia, fizyka, 
inżynieria, informatyka i inne dziedziny, 
które są niestety nadal zdominowane przez 
mężczyzn;

Or. en
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Poprawka 12
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do pozytywnego 
oceniania zrównoważonego udziału kobiet 
i mężczyzn w grupach naukowców 
przedstawiających projekty w odpowiedzi 
na zaproszenia do składania wniosków w 
ramach siódmego programu ramowego; 
nalega, by państwa członkowskie 
wprowadziły takie same rozwiązania w 
programach krajowych i regionalnych;

Or. es

Poprawka 13
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by włączyły kwestie płci do 
ocen pośrednich i sprawozdań z przebiegu 
siódmego programu ramowego;

Or. es

Poprawka 14
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa jednak, że wprowadzanie skreślona
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specjalnych przepisów i kwot dla kobiet w 
nauce przyniosłoby efekty odwrotne do 
zamierzonych i najprawdopodobniej 
przyczyniłoby się do powstanie „drugiej 
kategorii” kobiet naukowców 
zatrudnianych, aby spełnić wymagania 
ilościowe, a nie ze względu na ich 
umiejętności i osiągnięcia, co 
spowodowały, że współpracownicy 
ocenialiby je według tych samych 
kryteriów; uważa, że takie działania są 
zbędne, ponieważ większość państw 
członkowskich ma więcej kobiet niż 
mężczyzn, a zgodnie z rozlicznymi 
badaniami kobiety są zazwyczaj bardziej 
wytrwałe niż mężczyźni, pracują ciężej niż 
oni, są bardziej zmotywowane i stanowcze, 
czyli spełniają kluczowe warunki 
pozwalające na osiągnięcie sukcesu we 
wszystkich dziedzinach, w tym w 
środowisku naukowym.

Or. en

Poprawka 15
Erna Hennicot-Schoepges

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa jednak, że wprowadzanie 
specjalnych przepisów i kwot dla kobiet w 
nauce przyniosłoby efekty odwrotne do 
zamierzonych i najprawdopodobniej 
przyczyniłoby się do powstanie „drugiej 
kategorii” kobiet naukowców 
zatrudnianych, aby spełnić wymagania 
ilościowe, a nie ze względu na ich 
umiejętności i osiągnięcia, co 
spowodowały, że współpracownicy 
ocenialiby je według tych samych 
kryteriów; uważa, że takie działania są 
zbędne, ponieważ większość państw 
członkowskich ma więcej kobiet niż 

skreślona
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mężczyzn, a zgodnie z rozlicznymi 
badaniami kobiety są zazwyczaj bardziej 
wytrwałe niż mężczyźni, pracują ciężej niż 
oni, są bardziej zmotywowane i stanowcze, 
czyli spełniają kluczowe warunki 
pozwalające na osiągnięcie sukcesu we 
wszystkich dziedzinach, w tym w 
środowisku naukowym.

Or. fr

Poprawka 16
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa jednak, że wprowadzanie 
specjalnych przepisów i kwot dla kobiet w 
nauce przyniosłoby efekty odwrotne do 
zamierzonych i najprawdopodobniej 
przyczyniłoby się do powstanie „drugiej 
kategorii” kobiet naukowców 
zatrudnianych, aby spełnić wymagania 
ilościowe, a nie ze względu na ich 
umiejętności i osiągnięcia, co 
spowodowały, że współpracownicy 
ocenialiby je według tych samych 
kryteriów; uważa, że takie działania są 
zbędne, ponieważ większość państw 
członkowskich ma więcej kobiet niż 
mężczyzn, a zgodnie z rozlicznymi 
badaniami kobiety są zazwyczaj bardziej 
wytrwałe niż mężczyźni, pracują ciężej niż 
oni, są bardziej zmotywowane i stanowcze, 
czyli spełniają kluczowe warunki 
pozwalające na osiągnięcie sukcesu we 
wszystkich dziedzinach, w tym w 
środowisku naukowym.

5. uważa, że wprowadzanie specjalnych 
przepisów i kwot dla kobiet w nauce jest 
niezbędne, by zrównoważyć udział kobiet i 
mężczyzn na odpowiedzialnych 
stanowiskach, ponieważ pomimo faktu, że 
w większości państw członkowskich więcej 
kobiet niż mężczyzn uzyskuje akademickie 
tytuły uniwersyteckie, a średni poziom 
kwalifikacji akademickich kobiet jest 
wyższy niż wśród mężczyzn, kobiety są 
niedostatecznie reprezentowane we 
wszystkich instytucjach akademickich i 
badawczych.

Or. es
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Poprawka 17
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa jednak, że wprowadzanie
specjalnych przepisów i kwot dla kobiet w 
nauce przyniosłoby efekty odwrotne do 
zamierzonych i najprawdopodobniej 
przyczyniłoby się do powstanie „drugiej 
kategorii” kobiet naukowców 
zatrudnianych, aby spełnić wymagania 
ilościowe, a nie ze względu na ich 
umiejętności i osiągnięcia, co 
spowodowały, że współpracownicy 
ocenialiby je według tych samych 
kryteriów; uważa, że takie działania są 
zbędne, ponieważ większość państw 
członkowskich ma więcej kobiet niż 
mężczyzn, a zgodnie z rozlicznymi 
badaniami kobiety są zazwyczaj bardziej 
wytrwałe niż mężczyźni, pracują ciężej niż 
oni, są bardziej zmotywowane i stanowcze, 
czyli spełniają kluczowe warunki 
pozwalające na osiągnięcie sukcesu we 
wszystkich dziedzinach, w tym w 
środowisku naukowym.

5. podkreśla, że wprowadzania
specjalnych przepisów i kwot dla kobiet w 
nauce nie należy postrzegać jako 
tworzenia „drugiej kategorii” kobiet 
naukowców, zatrudnianych, aby spełnić 
wymagania ilościowe, ale raczej jako 
środki przejściowe, których jedynym celem 
jest ustanowienie i egzekwowanie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn o 
takim samym poziomie wykształcenia, 
umiejętności i zasług przy obsadzaniu 
takich samych stanowisk naukowych, 
zarówno na etapie selekcji, jak i 
rekrutacji, a także przez cały czas trwania 
kariery zawodowej, aby umożliwić im 
udział w uzupełniających szkoleniach 
doskonalących i uzyskanie awansu 
zawodowego w oparciu o zasługi, a także 
w celu egzekwowania zasady „jednakowa 
płaca za jednakową pracę”.

Or. fr

Poprawka 18
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa za sprawę najwyższej wagi 
propagowanie, od wczesnych etapów 
edukacji, nauki jako dziedziny 
interesującej dla obu płci; nalega, by 
kwestię tę uwzględniano przy planowaniu 
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materiałów dydaktycznych oraz w 
szkoleniu nauczycieli; zachęca 
uniwersytety i fakultety do 
przeanalizowania swoich systemów 
wstępnej selekcji w celu wskazania 
ewentualnej ukrytej dyskryminacji ze 
względu na płeć i odpowiedniego 
skorygowania systemów selekcji;

Or. en

Poprawka 19
Erna Hennicot-Schoepges

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do regularnego 
przedkładania Parlamentowi sprawozdań 
w sprawie kształtowania się udziału kobiet 
w organach oceniających i komitetach 
selekcji, które zgodnie z szóstym ramowym 
programem badań i rozwoju 
technologicznego powinny liczyć co 
najmniej 40% kobiet.

Or. fr

Poprawka 20
Erna Hennicot-Schoepges

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie do 
przeanalizowania czynników będących 
źródłem niskiego udziału kobiet (średnio 
15% w UE) na wyższych stanowiskach na 
uniwersytetach i we władzach 
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oświatowych, który zdecydowanie 
zmniejsza ich wpływ na podejmowanie 
decyzji w dziedzinie badań, chociaż w 
całej UE uzyskują one 43% tytułów 
doktorskich.  

Or. fr

Poprawka 21
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przyznaje, że w Europie kobiety nadal 
za taką samą pracę otrzymują zarobki o 
15% niższe od mężczyzn; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
skutecznej polityki w celu usunięcia 
różnic w wysokości płac kobiet i 
mężczyzn; zauważa, że w dziedzinie nauki 
zasada „takiej samej płacy” powinna mieć 
zastosowanie również do stypendiów i 
innych świadczeń przyznawanych na 
badania;

Or. en

Poprawka 22
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zachęca uniwersytety, instytuty 
badawcze i prywatne przedsiębiorstwa do 
przyjęcia i wzmocnienia strategii 
równouprawnienia w swojej organizacji 
oraz do przeprowadzenia ocen wpływu 
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płci w ich procesach decyzyjnych;

Or. en
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