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Predlog spremembe 1
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja 
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poudarja, da EU v skladu z lizbonsko 
strategijo potrebuje še 700 000 
raziskovalcev, ter zato poziva Komisijo in 
države članice, naj v skladu z načrtom za 
enakost med ženskami in moškimi (2006–
2010) sprejmejo posebne ukrepe, s 
katerimi bodo zagotovile, da bo leta 2010 
prisotnost žensk in moških v znanosti in 
tehnologiji uravnotežena;

Or. es

Predlog spremembe 2
Satu Hassi

Osnutek mnenja 
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. vendar meni, da je treba za večjo 
prisotnost žensk na najvišjih položajih 
(npr. v znanstvenih in ocenjevalnih 
odborih) vložiti več truda na vseh 
znanstvenih področjih, vključno z 
raziskavami, zaposlovanjem, 
usposabljanjem, izobraževanjem, 
informacijsko tehnologijo, inženiringom, 
trgovino, komunikacijami, odnosi z 
javnostmi, oglaševanjem ter odnosi med 
delodajalci in delojemalci; 

2. vendar meni, da je treba za večjo 
prisotnost žensk na najvišjih položajih 
(npr. v znanstvenih in ocenjevalnih 
odborih) vložiti več truda na vseh 
znanstvenih področjih, vključno z 
raziskavami, zaposlovanjem, 
usposabljanjem, izobraževanjem, 
informacijsko tehnologijo, inženiringom, 
trgovino, komunikacijami, odnosi z 
javnostmi, oglaševanjem ter odnosi med 
delodajalci in delojemalci; zato poziva k 
sprejetju ukrepov, kot so deleži, ki bodo 
zagotovili, da bo najnižja prisotnost 
moških ali žensk v teh organih vsaj 40-
odstotna;
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Or. en

Predlog spremembe 3
Patrizia Toia

Osnutek mnenja 
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. vendar meni, da je treba za večjo 
prisotnost žensk na najvišjih položajih 
(npr. v znanstvenih in ocenjevalnih 
odborih) vložiti več truda na vseh 
znanstvenih področjih, vključno z 
raziskavami, zaposlovanjem, 
usposabljanjem, izobraževanjem, 
informacijsko tehnologijo, inženiringom, 
trgovino, komunikacijami, odnosi z 
javnostmi, oglaševanjem ter odnosi med 
delodajalci in delojemalci; 

2. vendar meni, da je treba za večjo 
prisotnost žensk na najvišjih položajih 
(npr. v znanstvenih in ocenjevalnih 
odborih) vložiti več truda na vseh 
znanstvenih področjih, vključno z 
raziskavami, zaposlovanjem, 
usposabljanjem, izobraževanjem, 
informacijsko tehnologijo, inženiringom, 
trgovino, komunikacijami, odnosi z 
javnostmi, oglaševanjem ter odnosi med 
delodajalci in delojemalci; pri tem je treba 
zagotoviti inovativne oblike prožnega 
delovnega časa za ženske, ki jim bo 
omogočal, da bodo lahko delale tudi, ko 
bodo postale matere;

Or. it

Predlog spremembe 4
Den Dover

Osnutek mnenja 
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je potrebnih več ukrepov, da se 
odpravi nezadostna zastopanost žensk, 
zlasti v znanstvenih in akademskih krogih; 

3. meni, da je potrebnih več ukrepov, da se 
odpravi nezadostna zastopanost žensk, 
zlasti v znanstvenih in akademskih krogih; 
zato predlaga, da se zagotovijo neposredni 
podporni ukrepi in subvencije za 
spodbujanje prisotnosti žensk na vodilnih 
položajih ter subvencije za programe 
usposabljanja in mentorstva; na ta način 
se bo spodbujalo, da bodo mlade ženske 
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ostajale v znanstveno akademskih 
dejavnostih, opravljale raziskovalno delo 
in sodelovale pri vlogah za subvencije in 
projektih, istočasno pa bo zagotovljena 
mobilnost in fleksibilnost njih samih in 
njihovih družin;

Or. en

Predlog spremembe 5
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja 
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da so mreže znanstvenic bistven 
instrument za pritegnitev večjega števila 
žensk na področje znanosti in tehnologije 
ter njihovo napredovanje na odgovorna 
delovna mesta; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj vzpostavijo mreže na 
evropski, nacionalni in regionalni ravni 
ter podprejo že obstoječe, kot je evropska 
platforma znanstvenic;

Or. es

Predlog spremembe 6
Den Dover

Osnutek mnenja 
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je treba za odpravo nekaterih 
ovir, s katerimi se srečujejo ženske pri 
doseganju vodilnih položajev v 
znanstvenih poklicih, sprejeti konkretne 
ukrepe za spodbujanje boljšega 
razumevanja pojmov "dobre raziskave", 
"odličnost" in "inovacije", zlasti glede 
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meril za opredelitev dobrega raziskovalca, 
ki se ne smejo omejiti na število objav 
raziskovalcev;

Or. en

Predlog spremembe 7
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja 
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi 
bodo zagotovile, da prispevek žensk ne bo 
izključen v publikacijah o zgodovini 
znanosti in tehnologije, ne le zato, ker je 
to očitna diskriminacija, marveč tudi zato, 
ker je težje spodbujati prisotnost večjega 
števila žensk na teh področjih, če nimajo 
vzornic;

Or. es

Predlog spremembe 8
Satu Hassi

Osnutek mnenja 
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, da odpravijo vse finančne in 
upravne ovire, s katerimi se srečujejo 
ženske na znanstvenih področjih, ter da 
ustvarijo privlačnejše in boljše delovne 
razmere za ženske, ki bodo spodbujale 
njihovo zanimanje za nadaljevanje 
kariere na vseh znanstvenih področjih; 

4. poziva Komisijo in države članice, da 
odpravijo vse finančne in upravne ovire, s 
katerimi se srečujejo ženske na znanstvenih 
področjih, ter da ustvarijo privlačnejše in 
boljše delovne razmere za ženske in 
moške, da bodo lažje uskladili poklicno in 
družinsko življenje; poleg tega poziva 
države članice, naj zagotovijo, da bodo 
starševske odgovornosti enakomerno 
porazdeljene med moške in ženske s 
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spodbujanjem enakovrednega koriščenja 
starševskega dopusta;

Or. en

Predlog spremembe 9
Patrizia Toia

Osnutek mnenja 
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, da odpravijo vse finančne in 
upravne ovire, s katerimi se srečujejo 
ženske na znanstvenih področjih, ter da 
ustvarijo privlačnejše in boljše delovne 
razmere za ženske, ki bodo spodbujale 
njihovo zanimanje za nadaljevanje kariere 
na vseh znanstvenih področjih;

4. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, da odpravijo vse finančne in 
upravne ovire, s katerimi se srečujejo 
ženske na znanstvenih področjih, ter da 
ustvarijo privlačnejše in boljše delovne 
razmere za ženske, ki bodo spodbujale 
njihovo zanimanje za nadaljevanje kariere 
na vseh znanstvenih področjih, in sicer s 
posebnimi oblikami podpore za zaposlene 
matere, ki ne bodo vplivale na proračun 
za znanstvene raziskave;

Or. it

Predlog spremembe 10
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja 
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da starostne omejitve za 
podeljevanje štipendij prizadenejo mlade, 
ki skrbijo za vzdrževane osebe, to pa so v 
glavnem ženske; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj za takšne okoliščine v 
svojo zakonodajo vključijo ukrepe, s 
katerimi bodo to pomanjkljivost odpravile, 
tako da se mladim za vsako leto, ko 
skrbijo za vzdrževane osebe, podaljša rok 
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za oddajo vlog za eno leto;

Or. es

Predlog spremembe 11
Den Dover

Osnutek mnenja 
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. je trdno prepričan, da je treba sprejeti 
posebne ukrepe zaposlovanja, 
usposabljanja in izvajanja odnosov z 
javnostjo za spodbujanje večje prisotnosti 
žensk na področjih, kot so tehnologija, 
fizika, inženiring, računalništvo in druga 
področja, na katerih žal še vedno 
prevladujejo moški;

Or. en

Predlog spremembe 12
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja 
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj pri razpisih za 
zbiranje predlogov iz sedmega okvirnega 
programa zagotovi, da bo uravnotežena 
prisotnost moških in žensk pozitivno 
ocenjena; poziva države članice, naj to 
uvedejo tudi v svoje nacionalne in 
regionalne programe;

Or. es
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Predlog spremembe 13
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja 
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo in države članice, naj 
vidik spola vključijo v vmesne presoje in 
poročila o napredku sedmega okvirnega 
programa;

Or. es

Predlog spremembe 14
Satu Hassi

Osnutek mnenja 
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. vendar meni, da bi posebna zakonodaja 
in določanje deleža žensk na znanstvenih 
področjih učinkovala ravno nasprotno in 
bi lahko ustvarila znanstvenice „drugega 
razreda“, ki bi bile izbrane zato, da 
zapolnijo delež, in ne na podlagi izkušenj 
in zaslug, zaradi česar bi jih njihovi kolegi 
z istega področja obsojali; verjame, da so 
takšni ukrepi resnično nepotrebni, saj je v 
večini držav članic več žensk kot moških 
in so glede na različne študije ženske bolj 
vztrajne, prizadevne, motivirane in 
odločne kot moški, kar so ključni 
dejavniki uspeha na vseh področjih, 
vključno z znanstveno skupnostjo.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 15
Erna Hennicot-Schoepges

Osnutek mnenja 
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. vendar meni, da bi posebna zakonodaja 
in določanje deleža žensk na znanstvenih 
področjih učinkovala ravno nasprotno in 
bi lahko ustvarila znanstvenice „drugega 
razreda“, ki bi bile izbrane zato, da 
zapolnijo delež, in ne na podlagi izkušenj 
in zaslug, zaradi česar bi jih njihovi kolegi 
z istega področja obsojali; verjame, da so 
takšni ukrepi resnično nepotrebni, saj je v 
večini držav članic več žensk kot moških 
in so glede na različne študije ženske bolj 
vztrajne, prizadevne, motivirane in 
odločne kot moški, kar so ključni 
dejavniki uspeha na vseh področjih, 
vključno z znanstveno skupnostjo.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 16
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja 
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. vendar meni, da bi posebna zakonodaja 
in določanje deleža žensk na znanstvenih 
področjih učinkovala ravno nasprotno in 
bi lahko ustvarila znanstvenice „drugega 
razreda“, ki bi bile izbrane zato, da 
zapolnijo delež, in ne na podlagi izkušenj 
in zaslug, zaradi česar bi jih njihovi kolegi 
z istega področja obsojali; verjame, da so 
takšni ukrepi resnično nepotrebni, saj je v 
večini držav članic več žensk kot moških 
in so glede na različne študije ženske bolj 
vztrajne, prizadevne, motivirane in 

5. meni, da sta za uravnoteženo prisotnost 
moških in žensk na odgovornih delovnih 
mestih potrebna posebna zakonodaja in 
določanje deleža žensk na znanstvenih 
področjih, saj so ženske nezadostno 
zastopane v vseh akademskih in 
raziskovalnih ustanovah, čeprav ima v 
večini držav članic univerzitetno 
izobrazbo več žensk kot moških in je 
povprečna stopnja akademskih 
kvalifikacij pri njih večja kot pri moških.
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odločne kot moški, kar so ključni 
dejavniki uspeha na vseh področjih, 
vključno z znanstveno skupnostjo.

Or. es

Predlog spremembe 17
Anni Podimata

Osnutek mnenja 
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. vendar meni, da bi posebna zakonodaja 
in določanje deleža žensk na znanstvenih 
področjih učinkovala ravno nasprotno in 
bi lahko ustvarila znanstvenice „drugega 
razreda“, ki bi bile izbrane zato, da 
zapolnijo delež, in ne na podlagi izkušenj 
in zaslug, zaradi česar bi jih njihovi kolegi 
z istega področja obsojali; verjame, da so 
takšni ukrepi resnično nepotrebni, saj je v 
večini držav članic več žensk kot moških 
in so glede na različne študije ženske bolj 
vztrajne, prizadevne, motivirane in 
odločne kot moški, kar so ključni 
dejavniki uspeha na vseh področjih, 
vključno z znanstveno skupnostjo.

5. poudarja, da se posebna zakonodaja in 
določanje deleža žensk na znanstvenih 
področjih ne sme obravnavati kot nekaj, 
kar ustvarja znanstvenice „drugega 
razreda“, ki bi bile izbrane zato, da 
zapolnijo delež, temveč kot prehodne 
ukrepe, katerih edini cilj je zagotoviti 
skladnost z načeli enakega obravnavanja 
moških in žensk, ki imajo enako stopnjo 
izobrazbe, znanja in izkušenj za enaka 
znanstvena delovna mesta, tako med 
postopkom izbiranja in zaposlovanja kot 
med vso poklicno potjo, ter jim tako 
omogočiti, da nadaljujejo usposabljanje in 
napredujejo v svojem poklicu na podlagi 
delovne uspešnosti, hkrati pa zagotoviti 
skladnost z načelom "enako plačilo za 
enako delo".

Or. fr

Predlog spremembe 18
Satu Hassi

Osnutek mnenja 
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je zelo pomembno spodbujati 
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znanost kot zanimivo področje za oba 
spola že od zgodnjih let; poziva, naj se to 
upošteva pri načrtovanju učnega gradiva 
in usposabljanju učiteljev; spodbuja 
univerze in fakultete, naj preučijo svoje 
izbirne postopke pri vpisu, da bi 
prepoznale morebitno diskriminacijo na 
podlagi spola, in jih ustrezno popravijo;

Or. en

Predlog spremembe 19
Erna Hennicot-Schoepges

Osnutek mnenja 
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj Parlamentu 
redno poroča o napredku glede prisotnosti 
žensk v ocenjevalnih odborih in izbirnih 
komisijah, kjer bi jih po šestem okvirnem 
programu za raziskave in tehnološki 
razvoj moralo biti najmanj 40 %.

Or. fr

Predlog spremembe 20
Erna Hennicot-Schoepges

Osnutek mnenja 
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva države članice, naj preučijo 
dejavnike za majhen delež žensk (v 
povprečju 15 % v EU) na višjih delovnih 
mestih na univerzah in v rektoratih, kar 
močno zmanjšuje njihov vpliv pri 
odločanju na področju raziskav, čeprav 
jim je podeljeno 43 % doktoratov v EU. 
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Or. fr

Predlog spremembe 21
Satu Hassi

Osnutek mnenja 
Odstavek 5 b ((novo))

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. priznava, da v Evropi ženske še vedno 
zaslužijo 15 odstotkov manj kot moški za 
enako delo; poziva Komisijo in države 
članice, naj uvedejo učinkovito politiko za 
odpravo razlik v plačah med moškimi in 
ženskami; opozarja, da mora načelo 
enakega plačila na področju znanosti 
veljati tudi za štipendije in honorarje;

Or. en

Predlog spremembe 22
Satu Hassi

Osnutek mnenja 
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. spodbuja univerze, raziskovalne 
inštitute in zasebna podjetja, naj pri svoji 
organizaciji sprejmejo in izvajajo 
strategijo enakosti med moškimi in 
ženskami ter v procesu odločanja 
opravljajo presojo vplivov z vidika spola;

Or. en
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