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AM_Com_NonLegOpinion

Pozměňovací návrh 1
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že od vytvoření 
Evropské rady pro výzkum (ERV) v roce 
2007 bylo vybráno 1 700 projektů, kterým 
tato rada přidělila finanční prostředky na 
dotace v celkové výši přibližně 
2,5 miliardy eur; vzhledem k tomu, že
téměř 90 % z těchto prostředků získali 
mužští kandidáti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hodnocení 7. 
rámcového programu v polovině období 
ukázalo, že účast žen na výzkumu 
představuje pouhých 25,5 %, což je 
neuspokojivé, když uvážíme, že cílem 
programu je dosáhnout 40% účasti;

D. vzhledem k tomu, že hodnocení 7. 
rámcového programu v polovině období 
ukázalo, že účast žen na výzkumu 
představuje pouhých 25,5 %, což je 
neuspokojivé, když uvážíme, že cílem 
programu je dosáhnout 40% účasti; avšak 
poznamenává, že v porovnání 
s 6. rámcovým programem se účast žen na 
výzkumu mírně zlepšila;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem ktomu, že veřejné 
konzultace ohledně zelené knihy 
o společném strategickém rámci pro 
financování výzkumu a inovací v EU 
dospěly k tomu, že rovnováha mezi ženami 
a muži by měla být plně začleněna do 
všech aspektů tohoto společného 
strategického rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. kritizuje, že zelená kniha nazvaná 
Učiňme z problémů výhody: na cestě ke 
společnému strategickému rámci pro 
financování výzkumu a inovací v EU 
zůstává hluchá k  otázce rovnosti žen 
a mužů a že přístup rovných příležitostí 
pro ženy a muže dostatečně nezohledňuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Evropskou komisi, aby v CSF 
uplatňovala takové rozpočtové postupy, 
které zohledňují zásadu rovnosti pohlaví;

2. vyzývá Evropskou komisi, aby v CSF 
uplatňovala přístup rovných příležitostí 
pro ženy a muže – včetně všech programů, 
které jsou součástí CSF – formou sběru 
dat o zastoupení žen a mužů rozdělených 
podle pohlaví a aby tento přístup 
uplatňovala i při rozdělování finančních 
prostředků;

Or. da

Pozměňovací návrh 6
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby zintenzívnila 
mezinárodní spolupráci také 
prostřednictvím posílení role žen;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá vysoké školy a výzkumné 
ústavy, aby prováděly strategie rovného 
zacházení s ženami a muži a aby umožnily 
zapojení žen do vědeckých disciplín;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Evropskou komisi 
k vypracování metod pozitivní 
diskriminace výzkumných projektů, kde 
jsou výzkumné pracovnice zastoupeny 
40 %, což by mělo být také cílem ženského 
zastoupení v CSF;

Or. da

Pozměňovací návrh 9
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
stanovila ukazatele rovnosti mezi ženami 
a muži týkající se účasti žen na 
výzkumných projektech financovaných 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly ve výzkumu, vývoji a 
inovacích příslušná kritéria, která 
pomohou ženám dosáhnout stejné úrovně 
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jako muži;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že ve vzdělávacích 
systémech mnoha členských států stále 
převládají stereotypy ohledně rovnosti 
mezi ženami a muži na poli výzkumu, 
například v oblasti přírodních věd1;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. považuje za nezbytné přezkoumat 
kritéria jmenování do vyšších pozic ve 
výzkumu (jako je profesura), aby mezi ně 
byla na významné místo zařazena otázka 
rovnosti žen a mužů a aby se řešil 
nedostatek žen na těchto postech;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Antonyia Parvanova

                                               
1 Viz usnesení Evropského parlamentu o ženách a vědě, bod 2. Přijaté texty: P6_TA(2008)0221 
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zřetelným způsobem propojila CSF 
s Institutem pro rovné postavení žen 
a mužů ve Vilniusu s cílem vytvořit 
znalostní základ pro uplatňování hlediska 
rovného postavení žen a mužů a zajistit 
silné zastoupení výzkumných pracovnic 
v CSF;

4. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zřetelným způsobem propojila CSF 
s Institutem pro rovné postavení žen 
a mužů ve Vilniusu s cílem vytvořit 
znalostní základ pro uplatňování hlediska 
rovného postavení žen a mužů a zajistit 
silné zastoupení výzkumných pracovnic 
v CSF; vyzývá institut EIGE, aby provedl 
analýzu tzv. podtékajícího potrubí, kdy 
mnoho mladých výzkumných pracovnic 
po nějaké době svou vědeckou kariéru 
ukončí;1

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. vyzývá k podpoře kultury podniků 
prostřednictvím zhodnocení nehmotného 
majetku a sociálního auditu;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Evropskou komisi, aby vyvinula 5. vyzývá Evropskou komisi, aby vyvinula 
                                               
1Viz zpráva o rovnosti žen a mužů – 2010 (KOM(2009)0694)
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zvláštní úsilí a zvýšila počet žen 
podnikatelek v rámcovém programu pro 
konkurenceschopnost a inovace;

zvláštní úsilí a zvýšila počet žen 
podnikatelek v rámcovém programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, vítá plány 
Evropské komise na vytvoření sítě pro 
přijetí žen podnikatelek, ale upozorňuje 
na nutnost dalších ambiciozních iniciativ;

Or. da

Pozměňovací návrh 16
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Evropskou komisi, aby vyvinula 
zvláštní úsilí a zvýšila počet žen 
podnikatelek v rámcovém programu pro 
konkurenceschopnost a inovace;

5. vyzývá Evropskou komisi, aby vyvinula 
zvláštní úsilí a podpořila přístup žen 
podnikatelek k adekvátním finančním 
prostředkům a zvýšila počet žen 
podnikatelek v rámcovém programu pro 
konkurenceschopnost a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Evropskou komisi, aby vyvinula 
zvláštní úsilí a zvýšila počet žen 
podnikatelek v rámcovém programu pro 
konkurenceschopnost a inovace;

5. vyzývá Evropskou komisi, aby vyvinula 
zvláštní úsilí a zvýšila počet žen 
podnikatelek v rámcovém programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, a vítá 
plány Komise na vytvoření sítě pro ženy 
podnikatelky; zdůrazňuje, že pro tento 
účel je potřeba vyčlenit adekvátní 
množství finančních prostředků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Evropskou komisi, aby vyvinula 
zvláštní úsilí a zvýšila počet žen 
podnikatelek v rámcovém programu pro 
konkurenceschopnost a inovace;

5. vyzývá Evropskou komisi, aby vyvinula 
zvláštní úsilí a zvýšila počet žen 
podnikatelek v rámcovém programu pro 
konkurenceschopnost a inovace; vítá 
iniciativu Komise na podporu žen 
v podnikání vytvořením sítí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že mobilita žen 
pracujících ve výzkumu je významným 
předpokladem jejich profesního růstu, 
a doporučuje, aby příští rámcový program 
obsahoval vhodná opatření umožňující 
ženám pracujícím ve vědě mobilitu 
v rámci EU a zároveň sladění rodinného 
a pracovního života;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Andrea Češková

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. V souladu s poskytováním rovných 
příležitostí pro muže a ženy zdůrazňuje 
nutnost, aby vědeckým pracovníkům bylo 
na všech úrovních umožněno posunutí 
zahájení grantu nebo přerušení jeho 
řešení z důvodu mateřské, otcovské či 
rodičovské dovolené u projektů, kde je to 
možné, a aby vědečtí pracovníci měli 
možnost prodloužit platnost grantové 
smlouvy z těchto důvodů u projektů, které 
nepodléhají ztrátě aktuálnosti; vyzývá 
členské státy, aby tyto možnosti vědeckým 
pracovníkům poskytly;

Or. cs

Pozměňovací návrh 21
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7 trvá na tom, že iniciativy zaměřené na 
zvýšení zaměstnanosti žen v oblasti 
technologií a inovací a na vzdělávání 
výzkumných pracovnic mají být 
financovány z fondů soudržnosti;

7. trvá na tom, že iniciativy zaměřené na 
zvýšení zaměstnanosti žen v oblasti 
technologií a inovací a na vzdělávání 
výzkumných pracovnic mají být 
financovány z politik soudržnosti;

Or. da

Pozměňovací návrh 22
Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. trvá na tom, že iniciativy zaměřené na 7. trvá na tom, že iniciativy zaměřené na 
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zvýšení zaměstnanosti žen v oblasti 
technologií a inovací a na vzdělávání 
výzkumných pracovnic mají být 
financovány z fondů soudržnosti;

zvýšení zaměstnanosti žen v oblasti 
technologií a inovací a na vzdělávání 
výzkumných pracovnic mají být 
financovány ze strukturálních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. trvá na tom, že iniciativy zaměřené na 
zvýšení zaměstnanosti žen v oblasti 
technologií a inovací a na vzdělávání 
výzkumných pracovnic mají být 
financovány z fondů soudržnosti;

7. trvá na tom, že iniciativy zaměřené na 
zvýšení zaměstnanosti žen v oblasti 
technologií a inovací a na vzdělávání 
výzkumných pracovnic mají být 
financovány z fondů soudržnosti; 
připomíná, podpora Společenství by 
neměla být poskytována žádným 
vědeckým výzkumným projektům, při 
jejichž provádění jsou zabíjena lidská 
embrya nebo využívány části lidských 
embryí, po jejichž odebrání samotné 
embryo uhyne;

Or. lt

Pozměňovací návrh 24
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. trvá na tom, že iniciativy zaměřené na 
zvýšení zaměstnanosti žen v oblasti 
technologií a inovací a na vzdělávání 
výzkumných pracovnic mají být 
financovány z fondů soudržnosti;

7. trvá na tom, že iniciativy zaměřené na 
zvýšení zaměstnanosti žen v oblasti 
technologií a inovací a na vzdělávání 
výzkumných pracovnic mají být 
financovány z fondů soudržnosti; 
připomíná, podpora Společenství by 
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neměla být poskytována žádným 
vědeckým výzkumným projektům, při 
jejichž provádění jsou zabíjena lidská 
embrya nebo využívány části lidských 
embryí, po jejichž odebrání samotné 
embryo uhyne;

Or. lt

Pozměňovací návrh 25
Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
součinnost mezi strukturálními fondy 
a společným strategickým rámcem, aby 
byly pro ženy pracující ve vědě zajištěny 
rovné příležitosti a dostatečné finanční 
prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
výzkumné oblasti, které nečiní rozdíl mezi 
muži a ženami; vyzývá vysoké školy,
orgány EU a členské státy, aby ženy ve 
výzkumu prezentovaly jako vzory, a tím 
i vědu jako předmět zájmu mužů i žen od 
raných fází vzdělávání.

8. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
výzkumné oblasti, které nečiní rozdíl mezi 
muži a ženami; vyzývá vysoké školy 
a členské státy, aby ženy ve výzkumu 
prezentovaly jako vzory, a tím i vědu jako 
předmět zájmu mužů i žen od raných fází 
vzdělávání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
výzkumné oblasti, které nečiní rozdíl mezi 
muži a ženami; vyzývá vysoké školy, 
orgány EU a členské státy, aby ženy ve 
výzkumu prezentovaly jako vzory, a tím 
i vědu jako předmět zájmu mužů i žen od 
raných fází vzdělávání.

8. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
výzkumné oblasti, které nečiní rozdíl mezi 
muži a ženami; vyzývá vysoké školy, 
orgány EU a členské státy, aby ženy ve 
výzkumu prezentovaly jako vzory, a tím 
i vědu jako předmět zájmu mužů i žen od 
raných fází vzdělávání, a prováděly 
informační kampaně o možnostech stát se 
výzkumnými pracovnicemi.

Or. da

Pozměňovací návrh 28
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
výzkumné oblasti, které nečiní rozdíl mezi 
muži a ženami; vyzývá vysoké školy, 
orgány EU a členské státy, aby ženy ve 
výzkumu prezentovaly jako vzory, a tím 
i vědu jako předmět zájmu mužů i žen od 
raných fází vzdělávání.

8. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
výzkumné oblasti, které nečiní rozdíl mezi 
muži a ženami; vyzývá vysoké školy, 
orgány EU a členské státy, aby ženy ve 
výzkumu prezentovaly jako vzory, a tím 
i vědu jako předmět zájmu mužů i žen od 
raných fází vzdělávání, a aby pořádaly 
osvětové kampaně o dostupných 
příležitostech na poli výzkumu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
ženy zastoupeny ve vedoucích pozicích 
výzkumných ústavů a také v konkrétních 
výzkumných projektech.

Or. da

Pozměňovací návrh 30
Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá vysoké školy, aby do svých 
orgánů, zejména do jmenovacích komisí, 
jmenovaly alespoň jednu ženu profesorku.

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
ženy zastoupené ve vedoucích pozicích 
výzkumných ústavů a také v konkrétních 
výzkumných projektech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Andrea Češková

Návrh stanoviska
Bod 8 a (new)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. Podporuje a vítá činnosti platforem, 
jež ženám ve vědě umožňují získání 
a výměnu informací týkající se propojení 
na programy, granty a mezinárodní 
projekty, a jež poskytují ženám přístup do 
vědeckých sítí a pomáhají v navazování 
kontaktů; žádá proto Evropskou komisi, 
aby spolupracovala se sociálními sítěmi 
a podporovala je v jejich činnosti.

Or. cs


