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Muudatusettepanek 1
Jill Evans

Arvamuse projekt
Lõige A a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A a. arvestades, et alates Euroopa 
Teadusnõukogu asutamisest 2007. aastal 
on Euroopa Teadusnõukogu vahenditest 
rahastamiseks välja valitud 1700 projekti, 
mis tähendab ligikaudu 2,5 miljardit eurot 
toetusi, kusjuures peaaegu 90% nendest 
toetustest eraldati meeskandidaatidele;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Angelika Niebler

Arvamuse projekt
Lõige D

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D. arvestades, et seitsmenda 
raamprogrammi eesmärk oli suurendada 
naisteadlase osakaalu 40%-ni, aga 
raamprogrammi vahehindamise ajal oli see 
näitaja kahjuks vaid 25,5%,

D. arvestades, et seitsmenda 
raamprogrammi eesmärk oli suurendada 
naisteadlase osakaalu 40%-ni, aga 
raamprogrammi vahehindamise ajal oli see 
näitaja kahjuks vaid 25,5%; märgib siiski, 
et see tähendab teatud edasiminekut 
võrreldes naisteadlaste osalusmääraga 
kuuendas raamprogrammis,

Or. en

Muudatusettepanek 3
Angelika Niebler

Arvamuse projekt
Lõige D a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D a. arvestades, et rohelist raamatut „ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühise strateegilise raamistiku 
arendamine“ käsitleva üldsusega 
konsulteerimise käigus leiti, et sooline 
tasakaal tuleks täielikult integreerida 
ühise strateegilise raamistiku kõikidesse 
aspektidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Jill Evans

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kritiseerib seda, et rohelises raamatus 
„Probleemid ja võimalused: ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühise strateegilise raamistiku 
arendamine” eiratakse sooprobleeme ega 
võeta piisavalt arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et komisjon arvestaks ühise 
strateegilise raamistiku eelarves soolist 
võrdõiguslikkust;

2. nõuab, et komisjon arvestaks ühises 
strateegilises raamistikus soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist –
sealhulgas kõikides ühise strateegilise 
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raamistiku osaks olevates programmides –
, kogudes naiste ja meeste esindatuse ja 
rahaliste vahendite paigutamise kohta 
sooliselt eristatud andmeid;

Or. da

Muudatusettepanek 6
Barbara Matera

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. palub komisjonil ergutada 
rahvusvahelist koostööd naise rolli 
edendamise kaudu;

Or. it

Muudatusettepanek 7
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub ülikoole ja teadusasutusi üles 
rakendama võrdõiguslikkuse strateegiaid 
ja võimaldama naistel osaleda 
teadusvaldkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub komisjoni üles kavandama 
teadusprojektide positiivse 
diskrimineerimise meetodeid, kus 
naisteadlaste arv moodustab 40% 
koguarvust, mis peaks olema ka naiste 
esindatuse eesmärk ühises strateegilises 
raamistikus;

Or. da

Muudatusettepanek 9
Jill Evans

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub Euroopa Komisjoni üles 
kehtestama soolised näitajad seoses naiste 
osalusega ELi rahastatavates 
teadusuuringutes; 

Or. en

Muudatusettepanek 10
Barbara Matera

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
edendada teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni teenetekriteeriume, mis 
aitavad naisi sarnaselt meestega esile 
tõsta; 

Or. it
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Muudatusettepanek 11
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et paljude liikmesriikide 
haridussüsteemis on sellistes 
teadusvaldkondades nagu loodusteadused 
endiselt ülekaalus soostereotüübid1;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et tuleb läbi vaadata 
kõrgematele akadeemilistele 
ametikohtadele (nt professori ametikohad) 
edutamise kriteeriumid, et lisada tugev 
sooperspektiiv ja tegeleda naiste 
puudumisega nendel ametikohtadel;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles looma selged 
seosed seitsmenda raamprogrammi ja 
Vilniuses asuva Soolise Võrdõiguslikkuse 

4. kutsub komisjoni üles looma selged 
seosed seitsmenda raamprogrammi ja 
Vilniuses asuva Soolise Võrdõiguslikkuse 

                                               
1 Vt Euroopa Parlamendi resolutsioon naiste ja teaduse kohta, lõige 2. Vastuvõetud tekstid P6_TA(2008)0221
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Instituudi vahel, et luua teadmistebaas 
soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamiseks ja tagada naisteadlaste 
tugev esindatus ühises strateegilises 
raamistikus;

Instituudi vahel, et luua teadmistebaas 
soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamiseks ja tagada naisteadlaste 
tugev esindatus ühises strateegilises 
raamistikus; kutsub Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituuti üles 
analüüsima nn lekkivat torujuhet, kuna 
paljud noored naisteadlased loobuvad 
mingil hetkel oma teaduskarjäärist; 1

Or. en

Muudatusettepanek 14
Barbara Matera

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub edendada ettevõtluskultuuri 
mittemateriaalsete varade ja ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse väärtustamise kaudu;

Or. it

Muudatusettepanek 15
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles pingutama eriti 
selle nimel, et suurendada 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammis osalevate naisteadlaste 
arvu;

5. kutsub komisjoni üles pingutama eriti 
selle nimel, et suurendada 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammis osalevate naisteadlaste 
arvu; kiidab heaks komisjoni kavad 
naistööandjate võrgustike loomiseks, kuid 
märgib, et vaja on paljusid põhjapanevaid 
meetmeid;

                                                                                                                                                  
1 Vt aruanne „Naiste ja meeste võrdõiguslikkus – 2010“ (KOM(2009) 694)



PE467.228v01-00 8/15 AM\871091ET.doc

ET

Or. da

Muudatusettepanek 16
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles pingutama eriti 
selle nimel, et suurendada 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammis osalevate naisteadlaste 
arvu; 

5. kutsub komisjoni üles pingutama eriti 
selle nimel, et toetada naisettevõtjate 
juurdepääsu piisavale rahastamisele ja 
suurendada konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammis 
osalevate naisteadlaste arvu;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles pingutama eriti 
selle nimel, et suurendada 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammis osalevate naisteadlaste 
arvu;

5. kutsub komisjoni üles pingutama eriti 
selle nimel, et suurendada 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammis osalevate naisteadlaste 
arvu ja kiidab heaks komisjoni kavad 
naisettevõtjate võrgustiku loomiseks; 
rõhutab piisavate rahaliste vahendite 
eraldamise vajadust sellel eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Angelika Niebler

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles pingutama eriti 
selle nimel, et suurendada 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammis osalevate naisteadlaste 
arvu;

5. kutsub komisjoni üles pingutama eriti 
selle nimel, et suurendada 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammis osalevate naisteadlaste 
arvu; kiidab heaks komisjoni algatuse 
naisettevõtluse soodustamiseks ELi 
võrgustike loomise kaudu; 

Or. en

Muudatusettepanek 19
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et naisteadlaste liikuvus on
nende kutsealase arengu tähtis tingimus, 
ja soovitab koostada järgmise 
raamprogrammi asjakohastest 
meetmetest, et võimaldada naisteadlastel 
töö- ja pereelu ühitades kõikjal ELis 
liikuda; 

Or. en

Muudatusettepanek 20
Andrea Češková

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab kooskõlas soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega 
vajadust anda kõikide tasandite 
teadlastele võimalus lükata seoses 
projektidega, kus see on võimalik, toetuse 
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kasutamine edasi või katkestada sellega 
töötamine rasedus- ja sünnituspuhkuse, 
isadus- või vanemapuhkuse ajal ning jätta 
võimalus toetuslepingu kehtivuse 
pikendamiseks samadel põhjustel, kui on 
tegemist projektidega, kus aeg ei ole 
oluline; kutsub liikmesriike üles tagama 
teadlastele need võimalused;

Or. cs

Muudatusettepanek 21
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab ühtekuuluvusfondi kasutamist 
sellise algatuste rahastamiseks, mille 
eesmärk on naiste tööhõive suurendamine 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas 
ning naisteadlaste koolitamine;

7. nõuab ühtekuuluvuspoliitika kasutamist 
selliste algatuste rahastamiseks, mille 
eesmärk on naiste tööhõive suurendamine 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas 
ning naisteadlaste koolitamine;

Or. da

Muudatusettepanek 22
Angelika Niebler

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab ühtekuuluvusfondi kasutamist 
sellise algatuste rahastamiseks, mille 
eesmärk on naiste tööhõive suurendamine 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas 
ning naisteadlaste koolitamine;

7. nõuab struktuurifondi kasutamist 
selliste algatuste rahastamiseks, mille 
eesmärk on naiste tööhõive suurendamine 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas 
ning naisteadlaste koolitamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab ühtekuuluvusfondi kasutamist 
sellise algatuste rahastamiseks, mille 
eesmärk on naiste tööhõive suurendamine 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas 
ning naisteadlaste koolitamine;

7. nõuab ühtekuuluvusfondi kasutamist 
sellise algatuste rahastamiseks, mille 
eesmärk on naiste tööhõive suurendamine 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas 
ning naisteadlaste koolitamine; tuletab 
meelde, et EL ei tohiks toetada 
teadusuuringuid, millega kaasneb 
inimembrüote hävitamine või 
inimembrüote osade kasutamine, kui 
nende kogumine lõpeb nende surmaga;

Or. lt

Muudatusettepanek 24
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab ühtekuuluvusfondi kasutamist 
sellise algatuste rahastamiseks, mille 
eesmärk on naiste tööhõive suurendamine 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas 
ning naisteadlaste koolitamine;

7. nõuab ühtekuuluvusfondi kasutamist 
sellise algatuste rahastamiseks, mille 
eesmärk on naiste tööhõive suurendamine 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas 
ning naisteadlaste koolitamine; tuletab 
meelde, et EL ei tohiks toetada 
teadusuuringuid, millega kaasneb 
inimembrüote hävitamine või 
inimembrüote osade kasutamine, kui 
nende kogumine lõpeb nende surmaga;

Or. lt

Muudatusettepanek 25
Angelika Niebler
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Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni üles looma 
struktuurifondide ja ühise strateegilise 
raamistiku vaheline koostoime, et tagada 
naisteadlastele võrdsed võimalused ja 
asjakohane rahastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Angelika Niebler

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab, et tähtis on edendada 
uurimisvaldkondi, kus ei toimu 
vahetegemist soo põhjal; kutsub ülikoole, 
ELi institutsioone ja liikmesriike üles 
edendama hariduse varastest etappidest 
alates teadust kui mõlema sugupoole 
huvivaldkonda, tuues eeskujuks 
naisteadlasi.

8. rõhutab, et tähtis on edendada 
uurimisvaldkondi, kus ei toimu 
vahetegemist soo põhjal; kutsub ülikoole ja 
liikmesriike üles edendama hariduse 
varastest etappidest alates teadust kui 
mõlema sugupoole huvivaldkonda, tuues 
eeskujuks naisteadlasi.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab, et tähtis on edendada 
uurimisvaldkondi, kus ei toimu 
vahetegemist soo põhjal; kutsub ülikoole, 
ELi institutsioone ja liikmesriike üles 

8. rõhutab, et tähtis on edendada 
uurimisvaldkondi, kus ei toimu 
vahetegemist soo põhjal; kutsub ülikoole, 
ELi institutsioone ja liikmesriike üles 
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edendama hariduse varastest etappidest 
alates teadust kui mõlema sugupoole 
huvivaldkonda, tuues eeskujuks 
naisteadlasi.

edendama hariduse varastest etappidest 
alates teadust kui mõlema sugupoole 
huvivaldkonda, tuues eeskujuks 
naisteadlasi ja korraldades 
teabekampaaniaid teadlaseks saamise 
võimaluste kohta.

Or. da

Muudatusettepanek 28
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab, et tähtis on edendada 
uurimisvaldkondi, kus ei toimu 
vahetegemist soo põhjal; kutsub ülikoole, 
ELi institutsioone ja liikmesriike üles 
edendama hariduse varastest etappidest 
alates teadust kui mõlema sugupoole 
huvivaldkonda, tuues eeskujuks 
naisteadlasi.

8. rõhutab, et tähtis on edendada 
uurimisvaldkondi, kus ei toimu 
vahetegemist soo põhjal; kutsub ülikoole, 
ELi institutsioone ja liikmesriike üles 
edendama hariduse varastest etappidest 
alates teadust kui mõlema sugupoole 
huvivaldkonda, tuues eeskujuks 
naisteadlasi ja korraldades 
teabekampaaniaid teadusvaldkonnas 
kättesaadavate võimaluste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab naiste esindatuse tähtsust 
teadusasutuste ning konkreetsete 
teadusprojektide juhtivatel kohtadel.

Or. da
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Muudatusettepanek 30
Angelika Niebler

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub ülikoole üles määrama oma 
organitesse, eelkõige ametisse määramise 
komisjonidesse vähemalt ühe 
naisprofessori.

Or. de

Muudatusettepanek 31
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab naiste esindatuse tähtsust 
teadusasutuste ning konkreetsete 
teadusprojektide juhtivatel kohtadel.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Andrea Češková

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kiidab heaks ja toetab selliste 
platvormide tegevust, mis võimaldavad 
naisteadlastel saada ja vahetada teavet 
programmides, toetustes ja 
rahvusvahelistes projektides osalemise 
kohta ning mis annavad naistele 
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juurdepääsu teadusvõrgustikele ja aitavad 
neil kontakte luua; nõuab Euroopa 
Komisjonilt seetõttu koostöö tegemist 
sotsiaalvõrgustikega ja nende tegevuse 
toetamist.

Or. cs


