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Изменение 1
Jill Evans

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че от 
създаването на Европейския съвет по 
научни изследвания през 2007 г. 1700 
проекта са били избрани за 
финансиране от Европейския съвет 
по научни изследвания, което 
представлява около 2,5 милиарда евро 
под формата на безвъзмездна помощ, 
но почти 90% от тази помощ е била 
отпусната на кандидати от мъжки 
пол,

Or. en

Изменение 2
Angelika Niebler

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че в Седмата 
рамкова програма определеното за 
жените равнище на участие в научни 
изследвания беше 40%, а в 
средносрочната оценка данните сочеха 
незадоволителните 25,5%,

Г. като има предвид, че в Седмата 
рамкова програма определеното за 
жените равнище на участие в научни 
изследвания беше 40%, а в 
средносрочната оценка данните сочеха 
незадоволителните 25,5%; въпреки 
това отбелязва, че това показва 
известно подобрение в сравнение с 
процента на участие на жените 
научни изследователи по РП6,

Or. en
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Изменение 3
Angelika Niebler

Проектостановище
Съображение Гa (ново)

Проектостановище Изменение

Гa. като има предвид, че според 
резултатите от общественото 
допитване относно Зелената книга за 
обща стратегическа рамка за 
финансиране от ЕС на научните 
изследвания и иновациите балансът 
между половете следва да бъде 
напълно интегриран във всички 
аспекти от общата стратегическа 
рамка,

Or. en

Изменение 4
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отправя критика, че Зелената 
книга „От предизвикателствата към 
възможностите — изграждане на 
обща стратегическа рамка за 
финансиране от ЕС на научните 
изследвания и иновациите“ не 
разглежда въпросите, свързани с пола,
и не взема предвид в достатъчна 
степен интегрирането на 
равенството между половете във 
всички политики;

Or. en
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Изменение 5
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Европейската комисия в 
общата стратегическа рамка да приложи 
бюджетиране съобразно принципа на 
равенство между половете;

2. призовава Европейската комисия в 
общата стратегическа рамка да приложи 
интегриран подход на равенство 
между половете – включително във 
всички програми, които са включени в 
стратегическата рамка – под 
формата на събиране на разбити по 
пол данни за представителството на 
жени и мъже и по отношение на
разпределението на финансови 
средства;

Or. da

Изменение 6
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. приканва Комисията да засили 
международното сътрудничество, 
включително чрез популяризиране на 
ролята на жените;

Or. it

Изменение 7
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 2a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. призовава университетите и 
научноизследователските 
институции да прилагат стратегии 
за равенство и да дават възможност
на жените да участват в научни 
дисциплини;

Or. en

Изменение 8
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава Европейската комисия 
да разработи методи за положителна 
дискриминация на изследователски 
проекти, в които жените научни 
изследователи са представени с 40%, 
което също така следва да бъде целта 
за представителство на жените в 
общата стратегическа рамка;

Or. da

Изменение 9
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Европейската комисия 
да определи показатели по пол за 
участието на жените в научни 
изследвания, финансирани от ЕС;
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Or. en

Изменение 10
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. приканва Комисията и 
държавите-членки при 
научноизследователската дейност и 
иновациите да насърчават критерии, 
свързани със заслугите, които да 
спомагат за изявите на жените 
наравно с мъжете;

Or. it

Изменение 11
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че образователните 
системи на много държави-членки 
продължават да поддържат 
стереотипи, основани на пола, по-
специално в области на научните 
изследвания като природните науки1;

Or. en

Изменение 12
Lena Ek

                                               
1 Вж. Резолюция на Европейския парламент относно жените в науката, параграф 2: Приети текстове: 

P6_TA(2008)0221 
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Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита за необходимо да се извърши 
преглед на критериите за повишаване 
в старши изследователски постове 
(напр. професура), за да се включи по-
активно въпросът с равенството на 
половете и да се обърне внимание на 
липсата на жени на тези постове;

Or. en

Изменение 13
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Европейската комисия да 
установи ясни връзки между Седмата 
рамкова програма и Института за 
равенство между половете във Вилнюс, 
с цел да се създаде научна база за 
интегрирането на принципа на 
равенство между половете и да се 
гарантира убедително участие на жени 
научни изследователи в общата 
стратегическа рамка;

4. призовава Европейската комисия да 
установи ясни връзки между Седмата 
рамкова програма и Института за 
равенство между половете във Вилнюс, 
с цел да се създаде научна база за 
интегрирането на принципа на 
равенство между половете и да се 
гарантира убедително участие на жени 
научни изследователи в общата 
стратегическа рамка; призовава 
Европейския институт за равенство 
между половете (EIGE) да анализира 
така нареченото „изтичане“, тъй 
като много млади жени научни 
изследователи в определен момент се 
отказват от научните си кариери;1

Or. en

                                               
1 Вж. Доклад относно равенство между мъжете и жените 2010 (COM(2009) 694)
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Изменение 14
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. приканва за насърчаване на 
предприемаческа култура чрез 
повишаване на стойността на 
нематериалните активи и бюджета 
за социални дейности;

Or. it

Изменение 15
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Европейската комисия да 
положи специални усилия за 
увеличаване на броя на жените 
предприемачи в Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации;

5. призовава Европейската комисия да 
положи специални усилия за 
увеличаване на броя на жените 
предприемачи в Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации, 
приветства плановете на 
Европейската комисия да създаде 
мрежа за жени предприемачи, но 
посочва, че са необходими повече 
амбициозни инициативи;

Or. da

Изменение 16
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава Европейската комисия да 
положи специални усилия за 
увеличаване на броя на жените 
предприемачи в Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации;

5. призовава Европейската комисия да 
положи специални усилия за 
подпомагане на достъпа на жени 
предприемачи до подходящо 
финансиране и за увеличаване на броя 
на жените предприемачи в Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации;

Or. en

Изменение 17
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Европейската комисия да 
положи специални усилия за 
увеличаване на броя на жените 
предприемачи в Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации;

5. призовава Европейската комисия да 
положи специални усилия за 
увеличаване на броя на жените 
предприемачи в Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации и 
приветства плановете на Комисията 
за създаване на мрежа за жени 
предприемачи; подчертава 
необходимостта от отпускането на 
подходящи финансови ресурси за тази 
цел;

Or. en

Изменение 18
Angelika Niebler

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава Европейската комисия да 
положи специални усилия за 
увеличаване на броя на жените 
предприемачи в Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации;

5. призовава Европейската комисия да 
положи специални усилия за 
увеличаване на броя на жените 
предприемачи в Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации;
приветства инициативата на 
Комисията да подпомогне 
предприемачеството сред жените 
чрез създаването на мрежи в ЕС;

Or. en

Изменение 19
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че мобилността на 
жените научни изследователи е 
важно условие за професионалното 
им развитие и препоръчва следващата 
рамкова програма да съдържа 
подходящи мерки, за да позволи на 
жените научни изследователи да се 
движат в рамките на ЕС, като 
съвместяват личния и 
професионалния живот;

Or. en

Изменение 20
Andrea Češková

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. подчертава необходимостта, в 
съответствие с предоставянето на 
равни права на мъжете и жените, 
научните работници на всички 
равнища да имат възможност да 
отлагат началото на усвояването на 
безвъзмездните средства или 
временно да спрат това усвояване 
заради отпуск по майчинство, отпуск 
по бащинство или родителски отпуск 
при проекти, където това е 
възможно, и научните работници да 
имат възможност да продължат 
срока на действие на договора за 
предоставяне на безвъзмездни 
средства на цитираните основания за 
проекти, които не губят своята 
актуалност; призовава държавите-
членки да предоставят тези 
възможности на научните 
работници;

Or. cs

Изменение 21
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. настоява кохезионните фондове да 
бъдат използвани за финансиране на 
инициативи, целящи увеличаването на 
трудовата заетост на жените в секторите 
на технологиите и иновациите и 
обучението на жените научни 
изследователи;

7. настоява политиките на 
сближаване да бъдат използвани за 
финансиране на инициативи, целящи 
увеличаването на трудовата заетост на 
жените в секторите на технологиите и 
иновациите и обучението на жените 
научни изследователи;

Or. da
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Изменение 22
Angelika Niebler

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. настоява кохезионните фондове да 
бъдат използвани за финансиране на 
инициативи, целящи увеличаването на 
трудовата заетост на жените в секторите 
на технологиите и иновациите и 
обучението на жените научни 
изследователи;

7. настоява структурните фондове да 
бъдат използвани за финансиране на 
инициативи, целящи увеличаването на 
трудовата заетост на жените в секторите 
на технологиите и иновациите и 
обучението на жените научни 
изследователи;

Or. en

Изменение 23
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7.настоява кохезионните фондове да 
бъдат използвани за финансиране на 
инициативи, целящи увеличаването на 
трудовата заетост на жените в секторите 
на технологиите и иновациите и 
обучението на жените научни 
изследователи;

7. настоява кохезионните фондове да 
бъдат използвани за финансиране на 
инициативи, целящи увеличаването на 
трудовата заетост на жените в секторите 
на технологиите и иновациите и 
обучението на жените научни 
изследователи; припомня, че 
подкрепата на Общността не трябва 
да се предоставя за изследвания, в 
които се унищожават човешки 
ембриони или се използват части от 
човешки ембриони, при вземането на 
които загиват самите ембриони;

Or. lt

Изменение 24
Juozas Imbrasas
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7.настоява кохезионните фондове да 
бъдат използвани за финансиране на 
инициативи, целящи увеличаването на 
трудовата заетост на жените в секторите 
на технологиите и иновациите и 
обучението на жените научни 
изследователи;

7. настоява кохезионните фондове да 
бъдат използвани за финансиране на 
инициативи, целящи увеличаването на 
трудовата заетост на жените в секторите 
на технологиите и иновациите и 
обучението на жените научни 
изследователи; припомня, че 
подкрепата на Общността не трябва 
да се предоставя за изследвания, в 
които се унищожават човешки 
ембриони или се използват части от 
човешки ембриони, при вземането на 
които загиват самите ембриони;

Or. lt

Изменение 25
Angelika Niebler

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да осигури
взаимодействие между 
структурните фондове и общата 
стратегическа рамка, за да гарантира 
равни възможности и подходящо 
финансиране за жените научни 
изследователи;

Or. en

Изменение 26
Angelika Niebler

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. подчертава, че е важно да бъдат 
насърчавани областите на научни 
изследвания, в които няма разделяне по 
полов признак; призовава 
университетите, институциите на ЕС
и държавите-членки още от началните 
степени на образование да 
популяризират науката като интересна 
област и за двата пола, 
популяризирайки жените научни 
изследователи като модел за 
подражание.

8. подчертава, че е важно да бъдат 
насърчавани областите на научни 
изследвания, в които няма разделяне по 
полов признак; призовава 
университетите и държавите-членки 
още от началните степени на 
образование да популяризират науката 
като интересна област и за двата пола, 
популяризирайки жените научни 
изследователи като модел за 
подражание.

Or. en

Изменение 27
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че е важно да бъдат 
насърчавани областите на научни 
изследвания, в които няма разделяне по 
полов признак; призовава 
университетите, институциите на ЕС и 
държавите-членки още от началните 
степени на образование да 
популяризират науката като интересна 
област и за двата пола, 
популяризирайки жените научни 
изследователи като модел за 
подражание.

8. подчертава, че е важно да бъдат 
насърчавани областите на научни 
изследвания, в които няма разделяне по 
полов признак; призовава 
университетите, институциите на ЕС и 
държавите-членки още от началните 
степени на образование да 
популяризират науката като интересна 
област и за двата пола, 
популяризирайки жените научни 
изследователи като модел за 
подражание и провеждайки 
информационни кампании относно 
възможността да бъдеш 
изследовател.

Or. da
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Изменение 28
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че е важно да бъдат 
насърчавани областите на научни 
изследвания, в които няма разделяне по 
полов признак; призовава 
университетите, институциите на ЕС и 
държавите-членки още от началните 
степени на образование да 
популяризират науката като интересна 
област и за двата пола, 
популяризирайки жените научни 
изследователи като модел за 
подражание.

8. подчертава, че е важно да бъдат 
насърчавани областите на научни 
изследвания, в които няма разделяне по 
полов признак; призовава 
университетите, институциите на ЕС и 
държавите-членки още от началните 
степени на образование да 
популяризират науката като интересна 
област и за двата пола, 
популяризирайки жените научни 
изследователи като модел за 
подражание и провеждайки 
информационни кампании за 
възможностите, които им се 
предоставят в 
научноизследователската сфера;

Or. en

Изменение 29
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава важността на това 
жените да бъдат представени на 
ръководни позиции в изследователски 
институти и конкретни 
изследователски проекти.

Or. da
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Изменение 30
Angelika Niebler

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава висшите учебни 
заведения да назначават поне една 
жена хабилитиран преподавател в 
своите структури, по-специално във 
академичния си съвет.

Or. de

Изменение 31
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава колко е важно жените 
да бъдат представени на ръководни 
позиции в изследователските 
институции, както и в конкретни 
изследователски проекти.

Or. en

Изменение 32
Andrea Češková

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. насърчава и приветства 
дейността по платформи, които 
позволяват на жените в науката да 
получават и обменят информация 
относно включване в програми, схеми 
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за отпускане на безвъзмездни 
средства и международни проекти, и 
които предоставят на жените 
достъп до научноизследователски 
мрежи и им помагат в 
установяването на контакти; ето 
защо изисква от Европейската 
комисия да си сътрудничи със 
социалните мрежи и да ги подкрепя в 
дейността им.

Or. cs


