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Τροπολογία 1
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας (ΕΣΕ) το 2007 έχουν επιλεγεί 
1.700 έργα για να λάβουν χρηματοδότηση 
από το ΕΣΕ, που αντιστοιχούν σε 
επιχορηγήσεις ύψους 
2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, ενώ 
σχεδόν το 90% των εν λόγω 
επιχορηγήσεων δόθηκαν σε άνδρες 
υποψηφίους,

Or. en

Τροπολογία 2
Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
στόχος για τη συμμετοχή των γυναικών 
στην έρευνα ανήρχετο στο 40% στο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο 7 και το ποσοστό 
κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση ήταν ένα 
απογοητευτικό 25,5%,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
στόχος για τη συμμετοχή των γυναικών 
στην έρευνα ανήρχετο στο 40% στο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο 7 και το ποσοστό 
κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση ήταν ένα 
απογοητευτικό 25,5%· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι το γεγονός αυτό συνιστά μια 
κάποια βελτίωση σε σύγκριση με το 
ποσοστό συμμετοχής ερευνητριών στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου 6,

Or. en
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Τροπολογία 3
Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
δημόσια διαβούλευση για την Πράσινη 
Βίβλο σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ 
διαπιστώνεται ότι η ισορροπία μεταξύ 
των φύλων θα πρέπει να εντάσσεται 
πλήρως σε όλες τις πτυχές του κοινού 
πλαισίου στρατηγικής,

Or. en

Τροπολογία 4
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος με τίτλο «Από τις προκλήσεις στις 
ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ» 
παραβλέπει τη διάσταση του φύλου και 
ότι δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 5
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τη 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό του ΚΣΠ·

2. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στο ΚΣΠ –και σε όλα τα προγράμματα 
που εντάσσονται στο ΚΣΠ– συλλέγοντας 
δεδομένα ανά φύλο σχετικά με την 
εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών και 
σχετικά με την κατανομή της 
χρηματοδότησης·

Or. da

Τροπολογία 6
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να 
εντατικοποιήσει τη διεθνή συνεργασία 
και να προωθήσει εν προκειμένω τον 
ρόλο των γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 7
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί τα πανεπιστήμια και τα 
ερευνητικά ιδρύματα να εφαρμόζουν 
στρατηγικές ισότητας και να παρέχουν 
στις γυναίκες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε επιστημονικούς κλάδους·

Or. en
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Τροπολογία 8
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
μεθόδους θετικής διάκρισης για 
ερευνητικά έργα, βάσει των οποίων οι 
ερευνήτριες θα απαρτίζουν το 40% του 
συνόλου του ερευνητικού προσωπικού, 
ποσοστό που θα πρέπει επίσης να 
αποτελεί τον στόχο για την εκπροσώπηση 
των γυναικών στο ΚΣΠ·

Or. da

Τροπολογία 9
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
καθορίσει δείκτες ανά φύλο σχετικά με τη 
συμμετοχή των γυναικών σε 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 
ερευνητικά έργα·

Or. en

Τροπολογία 10
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν αξιοκρατικά 
κριτήρια που βοηθούν τις γυναίκες να 
ακολουθήσουν επιτυχώς επαγγελματική 
σταδιοδρομία στον τομέα της Ε&Α&Κ 
επί ίσοις όροις με τους άνδρες·

Or. it

Τροπολογία 11
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι στα εκπαιδευτικά 
συστήματα πολλών κρατών μελών 
εξακολουθούν να επικρατούν στερεότυπα 
των φύλων σε τομείς της έρευνας όπως οι 
φυσικές επιστήμες1·

Or. en

Τροπολογία 12
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί απαραίτητη την αναθεώρηση 
των κριτηρίων για την προαγωγή σε 
ανώτερες ερευνητικές θέσεις (π.χ. έδρες
καθηγητών) ώστε να περιλαμβάνεται σε 
μεγάλο βαθμό η διάσταση του φύλου και 

                                               
1 Βλ. ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις γυναίκες και την επιστήμη, παράγραφος 2. 
Κείμενα που εγκρίθηκαν: P6_TA(2008)0221 
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να αντιμετωπιστεί η απουσία γυναικών 
από αυτές τις θέσεις·

Or. en

Τροπολογία 13
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σαφείς 
δεσμούς ανάμεσα στο ΚΣΠ και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων στη Βίλνα προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια βάση γνώσεων για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και
να εξασφαλισθεί η έντονη συμμετοχή 
ερευνητριών στο ΚΣΠ·

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σαφείς 
δεσμούς ανάμεσα στο ΚΣΠ και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων στη Βίλνα προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια βάση γνώσεων για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
να εξασφαλισθεί η έντονη συμμετοχή 
ερευνητριών στο ΚΣΠ· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE) να αναλύσει το 
λεγόμενο φαινόμενο της «διαρροής 
αγωγού» (leaking pipeline), καθώς πολλές 
νεαρές ερευνήτριες εγκαταλείπουν κάποια 
στιγμή την επιστημονική τους 
σταδιοδρομία·1

Or. en

Τροπολογία 14
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί την προώθηση των άυλων 
στοιχείων ενεργητικού και της 

                                               
1 Βλ. έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010 (COM(2009)0694).
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κοινωνικής λογιστικής με στόχο την 
ενθάρρυνση του επιχειρηματικού 
πνεύματος·

Or. it

Τροπολογία 15
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει ειδική 
προσπάθεια για να αυξηθεί ο αριθμός των 
γυναικών επιχειρηματιών στο Πρόγραμμα
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία·

5. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει ειδική 
προσπάθεια για να αυξηθεί ο αριθμός των 
γυναικών επιχειρηματιών στο Πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία· επικροτεί τα σχέδια της 
Επιτροπής για τη συγκρότηση δικτύων 
γυναικών εργοδοτών, αλλά σημειώνει ότι 
απαιτείται σειρά φιλόδοξων μέτρων·

Or. da

Τροπολογία 16
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει ειδική 
προσπάθεια για να αυξηθεί ο αριθμός των 
γυναικών επιχειρηματιών στο Πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία·

5. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει ειδική 
προσπάθεια για να στηρίξει την πρόσβαση 
των γυναικών επιχειρηματιών σε επαρκή 
χρηματοδότηση και να αυξηθεί ο αριθμός 
των γυναικών επιχειρηματιών στο 
Πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία 17
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει ειδική 
προσπάθεια για να αυξηθεί ο αριθμός των 
γυναικών επιχειρηματιών στο Πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία·

5. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει ειδική 
προσπάθεια για να αυξηθεί ο αριθμός των 
γυναικών επιχειρηματιών στο Πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία και επικροτεί τα σχέδια της 
Επιτροπής για τη συγκρότηση ενός 
δικτύου γυναικών επιχειρηματιών· 
υπογραμμίζει την ανάγκη διάθεσης 
επαρκών οικονομικών πόρων για τον 
σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 18
Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει ειδική 
προσπάθεια για να αυξηθεί ο αριθμός των 
γυναικών επιχειρηματιών στο Πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία·

5. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει ειδική 
προσπάθεια για να αυξηθεί ο αριθμός των 
γυναικών επιχειρηματιών στο Πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία· επικροτεί την πρωτοβουλία 
της Επιτροπής για τη διευκόλυνση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω 
της δημιουργίας δικτύων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Antonyia Parvanova
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η κινητικότητα των 
ερευνητριών συνιστά σημαντική 
προϋπόθεση για την επαγγελματική τους 
ανέλιξη και προτείνει το επόμενο 
πρόγραμμα πλαίσιο να αποτελείται από 
κατάλληλα μέτρα που θα επιτρέπουν στις 
γυναίκες επιστήμονες να μετακινούνται 
στην ΕΕ, συνδυάζοντας παράλληλα την 
οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή·

Or. en

Τροπολογία 20
Andrea Češková

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σύμφωνα με την αρχή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 
τονίζει την ανάγκη να παρέχεται η 
δυνατότητα στους ερευνητές όλων των 
βαθμίδων να αναβάλλουν την έναρξη μιας 
επιχορήγησης ή να αναστέλλουν τις 
σχετικές εργασίες για λόγους άδειας 
μητρότητας, άδειας πατρότητας ή 
γονικής άδειας, για έργα όπου είναι 
δυνατόν κάτι τέτοιο, και να έχουν οι 
ερευνητές την επιλογή παράτασης της 
ισχύος μιας συμφωνίας επιχορήγησης για 
τους ίδιους λόγους, για έργα στα οποία ο 
χρόνος δεν είναι ουσιώδους σημασίας· 
καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους 
ερευνητές αυτές τις επιλογές·

Or. cs
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Τροπολογία 21
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εμμένει στη χρήση του Ταμείου
Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην 
αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στον 
τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας και 
στην εκπαίδευση ερευνητριών·

7. εμμένει στη χρήση των πολιτικών 
Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην 
αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στον 
τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας και 
στην εκπαίδευση ερευνητριών·

Or. da

Τροπολογία 22
Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εμμένει στη χρήση του Ταμείου 
Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην 
αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στον 
τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας και 
στην εκπαίδευση ερευνητριών·

7. εμμένει στη χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων για τη χρηματοδότηση 
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην 
αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στον 
τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας και 
στην εκπαίδευση ερευνητριών·

Or. en

Τροπολογία 23
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εμμένει στη χρήση του Ταμείου Συνοχής 
για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που 
στοχεύουν στην αύξηση της γυναικείας 

7. εμμένει στη χρήση του Ταμείου Συνοχής 
για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που 
στοχεύουν στην αύξηση της γυναικείας 
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απασχόλησης στον τομέα της τεχνολογίας 
και καινοτομίας και στην εκπαίδευση 
ερευνητριών·

απασχόλησης στον τομέα της τεχνολογίας 
και καινοτομίας και στην εκπαίδευση 
ερευνητριών· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεν θα
πρέπει να παρέχει στήριξη σε 
οποιοδήποτε ερευνητικό έργο το οποίο 
περιλαμβάνει την καταστροφή 
ανθρώπινων εμβρύων ή τη χρήση μελών 
ανθρώπινων εμβρύων των οποίων η 
αφαίρεση θα επέφερε τον θάνατό τους·

Or. lt

Τροπολογία 24
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εμμένει στη χρήση του Ταμείου Συνοχής 
για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που 
στοχεύουν στην αύξηση της γυναικείας 
απασχόλησης στον τομέα της τεχνολογίας 
και καινοτομίας και στην εκπαίδευση 
ερευνητριών·

7. εμμένει στη χρήση του Ταμείου Συνοχής 
για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που 
στοχεύουν στην αύξηση της γυναικείας 
απασχόλησης στον τομέα της τεχνολογίας 
και καινοτομίας και στην εκπαίδευση 
ερευνητριών· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεν θα 
πρέπει να παρέχει στήριξη σε 
οποιοδήποτε ερευνητικό έργο το οποίο 
περιλαμβάνει την καταστροφή 
ανθρώπινων εμβρύων ή τη χρήση μελών 
ανθρώπινων εμβρύων των οποίων η 
αφαίρεση θα επέφερε τον θάνατό τους·

Or. lt

Τροπολογία 25
Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
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συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Κοινού Στρατηγικού 
Πλαισίου για τη διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και κατάλληλης 
χρηματοδότησης για τις ερευνήτριες·

Or. en

Τροπολογία 26
Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την σπουδαιότητα της 
προώθησης των τομέων έρευνας που δεν 
κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου· καλεί δε 
τα πανεπιστήμια, τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
επιστήμη ως τομέα ενδιαφέροντος και προς 
τα δυο φύλα από πολύ νωρίς στην 
εκπαίδευση παρουσιάζοντας τις 
ερευνήτριες ως πρότυπο ρόλου

8. τονίζει την σπουδαιότητα της 
προώθησης των τομέων έρευνας που δεν 
κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου· καλεί δε 
τα πανεπιστήμια και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την επιστήμη ως τομέα 
ενδιαφέροντος και προς τα δυο φύλα από 
πολύ νωρίς στην εκπαίδευση 
παρουσιάζοντας τις ερευνήτριες ως 
πρότυπο ρόλου.

Or. en

Τροπολογία 27
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την σπουδαιότητα της 
προώθησης των τομέων έρευνας που δεν 
κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου· καλεί δε 
τα πανεπιστήμια, τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
επιστήμη ως τομέα ενδιαφέροντος και προς 
τα δυο φύλα από πολύ νωρίς στην 
εκπαίδευση παρουσιάζοντας τις 

8. τονίζει την σπουδαιότητα της 
προώθησης των τομέων έρευνας που δεν 
κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου· καλεί δε 
τα πανεπιστήμια, τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
επιστήμη ως τομέα ενδιαφέροντος και προς 
τα δυο φύλα από πολύ νωρίς στην 
εκπαίδευση παρουσιάζοντας τις 
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ερευνήτριες ως πρότυπο ρόλου ερευνήτριες ως πρότυπο ρόλου και 
διεξάγοντας ενημερωτικές εκστρατείες 
σχετικά με τις δυνατότητες που έχει 
κανείς στη διάθεσή του για να γίνει 
ερευνητής.

Or. da

Τροπολογία 28
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την σπουδαιότητα της 
προώθησης των τομέων έρευνας που δεν 
κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου· καλεί δε 
τα πανεπιστήμια, τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
επιστήμη ως τομέα ενδιαφέροντος και προς 
τα δυο φύλα από πολύ νωρίς στην 
εκπαίδευση παρουσιάζοντας τις 
ερευνήτριες ως πρότυπο ρόλου

8. τονίζει την σπουδαιότητα της 
προώθησης των τομέων έρευνας που δεν 
κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου· καλεί δε 
τα πανεπιστήμια, τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
επιστήμη ως τομέα ενδιαφέροντος και προς 
τα δυο φύλα από πολύ νωρίς στην 
εκπαίδευση παρουσιάζοντας τις 
ερευνήτριες ως πρότυπο ρόλου και 
διεξάγοντας ενημερωτικές εκστρατείες 
σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες στον 
τομέα της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 29
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει τη σημασία της 
εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε ερευνητικά ινστιτούτα καθώς 
και σε συγκεκριμένα ερευνητικά έργα·
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Or. da

Τροπολογία 30
Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. καλεί τα πανεπιστήμια να διορίζουν 
τουλάχιστον μία καθηγήτρια στα όργανα 
λήψης αποφάσεών τους, και ειδικά στις 
επιτροπές διορισμού προσωπικού.

Or. de

Τροπολογία 31
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε ερευνητικά ινστιτούτα καθώς 
και σε συγκεκριμένα ερευνητικά έργα.

Or. en

Τροπολογία 32
Andrea Češková

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. επικροτεί και υποστηρίζει τις 
δραστηριότητες πλατφορμών που 
παρέχουν τη δυνατότητα σε γυναίκες 
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επιστήμονες να λαμβάνουν και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη 
συμμετοχή σε προγράμματα, 
επιχορηγήσεις και διεθνή έργα και οι 
οποίες παρέχουν στις γυναίκες πρόσβαση 
σε επιστημονικά δίκτυα και τις βοηθούν 
να αποκτήσουν επαφές· ζητεί, συνεπώς, 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κοινωνικά δίκτυα και 
να υποστηρίξει τις δραστηριότητές τους.

Or. cs


