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Amendamentul 1
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiect de aviz Amendament

–1. Având în vedere că pentru a îndeplini 
obiectivele strategiei de la Lisabona 
Uniunea Europeană are nevoie de 
700.000 de noi cercetători, solicită 
Comisiei şi statelor membre să adopte 
măsuri specifice, în conformitate cu foaia 
de parcurs privind egalitatea dintre 
bărbaţi şi femei 2006-2010, pentru a se 
asigura că în 2010 femeile şi bărbaţii sunt 
reprezentaţi în mod echilibrat în ştiinţă şi 
tehnologie;

Or. es

Amendamentul 2
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiect de aviz Amendament

2. consideră totuşi că trebuie depuse 
eforturi suplimentare pentru a spori 
prezenţa femeilor în poziţiile de top (în 
organismele ştiinţifice şi comitetele de 
evaluare, de exemplu) în toate domeniile 
ştiinţei, incluzând aici cercetarea, 
recrutarea, formarea profesională, educaţia, 
tehnologia informaţiei, ingineria, comerţul, 
comunicaţiile, relaţiile publice, publicitatea 
şi relaţiile cu partenerii sociali; 

2. consideră totuşi că trebuie depuse 
eforturi suplimentare pentru a spori 
prezenţa femeilor în poziţiile de top (în 
organismele ştiinţifice şi comitetele de 
evaluare, de exemplu) în toate domeniile 
ştiinţei, incluzând aici cercetarea, 
recrutarea, formarea profesională, educaţia, 
tehnologia informaţiei, ingineria, comerţul, 
comunicaţiile, relaţiile publice, publicitatea 
şi relaţiile cu partenerii sociali; şi solicită 
luarea de măsuri, cum ar fi cotele de 
reprezentare, pentru a se garanta că 
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participarea minimă a femeilor şi 
bărbaţilor la aceste organisme este de cel 
puţin 40%;

Or. en

Amendamentul 3
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiect de aviz Amendament

2. consideră totuşi că trebuie depuse 
eforturi suplimentare pentru a spori 
prezenţa femeilor în poziţiile de top (în 
organismele ştiinţifice şi comitetele de 
evaluare, de exemplu) în toate domeniile 
ştiinţei, incluzând aici cercetarea, 
recrutarea, formarea profesională, educaţia, 
tehnologia informaţiei, ingineria, comerţul, 
comunicaţiile, relaţiile publice, publicitatea 
şi relaţiile cu partenerii sociali;

2. consideră totuşi că trebuie depuse 
eforturi suplimentare pentru a spori 
prezenţa femeilor în poziţiile de top (în 
organismele ştiinţifice şi comitetele de 
evaluare, de exemplu) în toate domeniile 
ştiinţei, incluzând aici cercetarea, 
recrutarea, formarea profesională, educaţia, 
tehnologia informaţiei, ingineria, comerţul, 
comunicaţiile, relaţiile publice, publicitatea 
şi relaţiile cu partenerii sociali, oferind 
femeilor orare de lucru flexibile, în forme 
inovatoare, care să le permită să-şi 
continue activitatea şi după ce au devenit 
mame;

Or. it

Amendamentul 4
Den Dover

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiect de aviz Amendament

3. este de părere că trebuie luate măsuri 
suplimentare pentru a rezolva problema 
slabei reprezentări a femeilor, îndeosebi în 
cercurile ştiinţifice academice; 

3. este de părere că trebuie luate măsuri 
suplimentare pentru a rezolva problema 
slabei reprezentări a femeilor, îndeosebi în 
cercurile ştiinţifice academice; în acest 
scop, recomandă măsuri de sprijin şi 
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subvenţii directe pentru a încuraja femeile 
să ocupe funcţii de conducere, precum şi 
subvenţii pentru programele de asistenţă 
şi îndrumare profesională, în acest mod 
ajutând tinerele femei să rămână în 
mediile academice ştiinţifice, să 
desfăşoare activităţi de cercetare şi să 
participe la cereri de subvenţii şi proiecte 
şi să asigure în acelaşi timp mobilitatea şi 
flexibilitatea lor şi a familiilor lor;

Or. en

Amendamentul 5
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiect de aviz Amendament

3a. consideră că reţelele de femei de 
ştiinţă sunt un instrument esenţial pentru 
atragerea unui număr mai mare de femei 
către domeniile ştiinţifice şi tehnologice şi 
promovarea lor în funcţii de răspundere;
în acest scop, solicită Comisiei şi statelor 
membre să creeze astfel reţele la nivel 
european, naţional şi regional şi să 
sprijine reţelele deja existente, ca de 
exemplu Platforma europeană a femeilor 
de ştiinţă;

Or. es

Amendamentul 6
Den Dover

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiect de aviz Amendament

3a. consideră că pentru a elimina o parte 
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din obstacolele cu care se confruntă 
femeile în încercarea lor de a ocupa 
funcţii de conducere în carierele 
ştiinţifice, ar trebui adoptate măsuri 
concrete pentru a promova o mai bună 
înţelegere a conceptelor de „cercetare de 
calitate”, „excelenţă” şi „inovare”, în 
special în ceea ce priveşte criteriile de 
definire a unui „bun cercetător”, care nu 
ar trebui să se limiteze la numărul de 
materiale publicate de cercetători;

Or. en

Amendamentul 7
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiect de aviz Amendament

3b. solicită Comisiei şi statelor membre să 
adopte măsuri adecvate pentru a nu se 
exclude contribuţiile femeilor în 
publicaţiile privind istoria ştiinţei şi 
tehnologiei, nu numai pentru că este 
vorba de o discriminare clară, ci şi pentru 
că absenţa modelelor pozitive nu este de 
natură să stimuleze atragerea unui număr 
mare de femei către aceste domenii;

Or. es

Amendamentul 8
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendament

4. invită Comisia şi statele membre să 
înlăture toate obstacolele financiare şi 

4. invită Comisia şi statele membre să 
înlăture toate obstacolele financiare şi 
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administrative cu care se confruntă femeile 
din mediul ştiinţific şi să creeze condiţii de 
lucru mai atractive şi mai flexibile pentru 
femei, pentru a stimula interesul acestora 
de a urma o carieră în oricare dintre 
domeniile ştiinţei; 

administrative cu care se confruntă femeile 
din mediul ştiinţific şi să creeze condiţii de 
lucru mai atractive şi mai flexibile pentru 
femei şi bărbaţi, facilitându-le 
armonizarea vieţii profesionale cu viaţa 
de familie; solicită totodată statelor 
membre să asigure o împărţire echitabilă 
a responsabilităţilor parentale, prin 
promovarea unui concediu parental egal 
pentru bărbaţi şi femei;

Or. en

Amendamentul 9
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendament

4. invită Comisia şi statele membre să 
înlăture toate obstacolele financiare şi 
administrative cu care se confruntă femeile 
din mediul ştiinţific şi să creeze condiţii de 
lucru mai atractive şi mai flexibile pentru 
femei, pentru a stimula interesul acestora 
de a urma o carieră în oricare dintre 
domeniile ştiinţei;

4. invită Comisia şi statele membre să 
înlăture toate obstacolele financiare şi 
administrative cu care se confruntă femeile 
din mediul ştiinţific şi să creeze condiţii de 
lucru mai atractive şi mai flexibile pentru 
femei, pentru a stimula interesul acestora 
de a urma o carieră în oricare dintre 
domeniile ştiinţei, prin intermediul unor 
forme de sprijin destinate femeilor cu 
copii, care să nu afecteze bugetul prevăzut 
pentru cercetarea ştiinţifică;

Or. it

Amendamentul 10
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendament

4a. subliniază că limitele de vârstă 
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stabilite pentru acordarea de subvenţii 
afectează negativ tinerii cu persoane în 
întreţinere, situaţie care priveşte în special
femeile; prin urmare, solicită Comisiei şi 
statelor membre să aibă în vedere, în 
cazul în care apar astfel de situaţii, 
introducerea unor măsuri legislative 
menite să corecteze această anomalie, ca 
de exemplu suplimentarea cu an a 
termenului pentru depunerea cererilor 
pentru fiecare an în care solicitanţii au 
persoane în întreţinere;

Or. es

Amendamentul 11
Den Dover

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiect de aviz Amendament

4a. crede cu tărie că trebuie introduse 
măsuri specifice în domeniul recrutării, 
formării profesionale şi relaţiilor publice 
pentru a promova şi încuraja o 
participare mai largă din partea femeilor 
în domenii precum tehnologia, fizica, 
ingineria, informatica şi alte domenii care 
din păcate sunt încă dominate de bărbaţi;

Or. en

Amendamentul 12
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiect de aviz Amendament

4b. solicită Comisiei să garanteze că în 
cazul proiectelor trimise în urma cererilor 
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de propuneri din cadrul celui de-Al 
şaptelea program cadru, se va aprecia 
asigurarea unui raport echilibrat între 
numărul de bărbaţi şi femei;  îndeamnă 
statele membre să prevadă dispoziţii în 
acelaşi sens în cadrul programelor lor 
naţionale şi regionale;

Or. es

Amendamentul 13
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiect de aviz Amendament

4c. solicită Comisiei şi statelor membre să 
includă chestiunea egalităţii între bărbaţi 
şi femei în cadrul evaluărilor 
intermediare şi al rapoartelor de activitate 
privind stadiul celui de-Al şaptelea PC;

Or. es

Amendamentul 14
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendament

5. consideră totuşi că adoptarea unor legi 
şi stabilirea de cote de reprezentare 
speciale pentru femeile din mediul 
ştiinţific ar fi contraproductivă şi ar putea 
crea o „categorie inferioară” de femei de 
ştiinţă numite mai degrabă pentru a 
completa cotele alocate, decât pe baza 
competenţelor şi meritelor, şi care ar fi 
privite de colegi prin prisma aceluiaşi 
criteriu; consideră că astfel de măsuri 

eliminat
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sunt într-adevăr inutile, întrucât în 
majoritatea statelor membre femeile sunt 
mai numeroase decât bărbaţii şi întrucât, 
conform anumitor studii, femeile dau în 
general dovadă de mai multă tenacitate, 
putere de muncă, motivaţie şi determinare 
decât bărbaţii, aceştia reprezentând 
factorii cheie de succes în toate domeniile, 
inclusiv în comunitatea ştiinţifică.

Or. en

Amendamentul 15
Erna Hennicot-Schoepges

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendament

5. consideră totuşi că adoptarea unor legi 
şi stabilirea de cote de reprezentare 
speciale pentru femeile din mediul 
ştiinţific ar fi contraproductivă şi ar putea 
crea o „categorie inferioară” de femei de 
ştiinţă numite mai degrabă pentru a 
completa cotele alocate, decât pe baza 
competenţelor şi meritelor, şi care ar fi 
privite de colegi prin prisma aceluiaşi 
criteriu; consideră că astfel de măsuri 
sunt într-adevăr inutile, întrucât în 
majoritatea statelor membre femeile sunt 
mai numeroase decât bărbaţii şi întrucât, 
conform anumitor studii, femeile dau în 
general dovadă de mai multă tenacitate, 
putere de muncă, motivaţie şi determinare 
decât bărbaţii, aceştia reprezentând 
factorii cheie de succes în toate domeniile, 
inclusiv în comunitatea ştiinţifică.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 16
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendament

5. consideră totuşi că adoptarea unor legi şi 
stabilirea de cote de reprezentare speciale 
pentru femeile din mediul ştiinţific ar fi 
contraproductivă şi ar putea crea o 
„categorie inferioară” de femei de ştiinţă 
numite mai degrabă pentru a completa 
cotele alocate, decât pe baza 
competenţelor şi meritelor, şi care ar fi 
privite de colegi prin prisma aceluiaşi 
criteriu; consideră că astfel de măsuri 
sunt într-adevăr inutile, întrucât în 
majoritatea statelor membre femeile sunt 
mai numeroase decât bărbaţii şi întrucât, 
conform anumitor studii, femeile dau în 
general dovadă de mai multă tenacitate, 
putere de muncă, motivaţie şi determinare 
decât bărbaţii, aceştia reprezentând 
factorii cheie de succes în toate domeniile, 
inclusiv în comunitatea ştiinţifică.

5. consideră că este necesară adoptarea 
unor legi şi stabilirea de cote de 
reprezentare speciale pentru femeile din 
mediul ştiinţific pentru a echilibra 
participarea bărbaţilor şi femeilor în 
funcţiile de răspundere, având în vedere 
că, în ciuda faptului că în majoritatea 
statelor membre numărul de femei cu 
studii superioare este mai mare decât 
numărul corespunzător de bărbaţi şi că 
femeile au în general o calificare 
academică medie superioară celei a 
bărbaţilor, femeile sunt insuficient 
reprezentate în toate instituţiile academice 
şi de cercetare; 

Or. es

Amendamentul 17
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendament

5. consideră totuşi că adoptarea unor legi 
şi stabilirea de cote de reprezentare 
speciale pentru femeile din mediul ştiinţific 
ar fi contraproductivă şi ar putea crea o 
„categorie inferioară” de femei de ştiinţă 
numite mai degrabă pentru a completa 
cotele alocate, decât pe baza 
competenţelor şi meritelor, şi care ar fi 

5. subliniază că adoptarea unor legi şi 
stabilirea de cote de reprezentare speciale 
pentru femeile din mediul ştiinţific nu ar 
trebui considerate ca ducând la o 
„categorie inferioară” de femei de ştiinţă 
numite mai degrabă pentru a completa 
cotele alocate, ci ar trebui privite ca 
măsuri de tranziţie având ca unic obiectiv 
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privite de colegi prin prisma aceluiaşi 
criteriu; consideră că astfel de măsuri 
sunt într-adevăr inutile, întrucât în 
majoritatea statelor membre femeile sunt 
mai numeroase decât bărbaţii şi întrucât, 
conform anumitor studii, femeile dau în 
general dovadă de mai multă tenacitate, 
putere de muncă, motivaţie şi determinare 
decât bărbaţii, aceştia reprezentând 
factorii cheie de succes în toate domeniile, 
inclusiv în comunitatea ştiinţifică.

impunerea şi respectarea unui tratament 
egal între bărbaţii şi femeile cu acelaşi 
nivel de educaţie, aceleaşi competenţe şi 
merite pentru posturi ştiinţifice egale atât 
în faza de selecţie şi de recrutare, cât şi pe 
tot parcursul carierei lor profesionale, 
pentru a le permite să urmeze cursuri de 
formare profesională suplimentare de 
perfecţionare şi să obţină orice promovare 
profesională pe baza meritelor, respectând 
totodată principiul „la muncă egală, plată 
egală”.

Or. fr

Amendamentul 18
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiect de aviz Amendament

5a. consideră că este extrem de 
importantă promovarea ştiinţei de la 
vârste fragede ca fiind un domeniu de 
activitate interesant pentru ambele sexe; 
solicită insistent să se ţină cont de acest 
aspect la elaborarea materialelor 
didactice şi în programele de formare a 
profesorilor; încurajează universităţile şi 
facultăţile să analizeze sistemele de 
selecţie la admitere pentru a identifica 
posibilele discriminări implicite pe criterii 
de sex şi să corecteze sistemele de selecţie 
în consecinţă;

Or. en

Amendamentul 19
Erna Hennicot-Schoepges

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiect de aviz Amendament

5bis. solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului un raport periodic privind 
evoluţia prezenţei femeilor în grupurile de 
evaluare şi comitetele de selecţie, în 
cadrul cărora ponderea femeilor trebuie 
să fie, conform celui de-al şaselea 
program cadru pentru cercetare şi 
dezvoltare tehnologică, de cel puţin 40%.

Or. fr

Amendamentul 20
Erna Hennicot-Schoepges

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiect de aviz Amendament

5b. solicită statelor membre să analizeze 
factorii care determină slaba reprezentare 
a femeilor (15% este media europeană) în 
funcţiile de conducere ale universităţilor 
şi rectoratelor, ceea ce le reduce clar 
influenţa la nivel decizional în domeniul 
cercetării, în condiţiile în care femeile 
deţin 43% din diplomele de doctorat 
eliberate în UE.    

Or. fr

Amendamentul 21
Satu Hassi

Proiect de aviz
Paragraph 5 b (new)

Proiect de aviz Amendament

5b. recunoaşte faptul că femeile câştigă 
încă cu 15% mai puţin decât bărbaţii 
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pentru aceeaşi muncă depusă; solicită 
Comisiei şi statelor membre să introducă 
politici eficiente de eliminare a 
discrepanţei salariale dintre sexe; 
remarcă faptul că în domeniul ştiinţific 
„plata egală”ar trebui, de asemenea, să se 
aplice în cazul burselor şi stipendiilor;

Or. en

Amendamentul 22
Satu Hassi

Proiect de aviz
Paragraph 5 c (new)

Proiect de aviz Amendament

5c. încurajează universităţile, institutele 
de cercetare şi firmele din sectorul privat 
să adopte şi să pună în practică strategii 
de respectare a egalităţii în organizaţiile 
lor şi să efectueze studii de impact asupra 
egalităţii între sexe în procesul decizional;

Or. en
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