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Tarkistus 1
Jill Evans

Lausuntoluonnos
4 A kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Euroopan 
tutkimusneuvoston käynnistämisestä, 
vuodesta 2007 alkaen Euroopan 
tutkimusneuvosto on myöntänyt 
rahoitusta 1700 hankkeelle n. 2,5 
miljardin euron arvosta; ottaa huomioon, 
että lähes 90 prosenttia näistä 
avustuksista myönnettiin miespuolisille 
hakijoille,

Or. en

Tarkistus 2
Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
Paragraph D

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että seitsemännen 
puiteohjelman tavoitteena oli 
naistutkijoiden osuuden kasvattaminen 
40 prosenttiin mutta puiteohjelman 
väliarvioinnin mukaan heidän osuutensa oli 
valitettavasti vain 25,5 prosenttia,

D. ottaa huomioon, että seitsemännen 
puiteohjelman tavoitteena oli 
naistutkijoiden osuuden kasvattaminen 
40 prosenttiin mutta puiteohjelman 
väliarvioinnin mukaan heidän osuutensa oli 
valitettavasti vain 25,5 prosenttia; 
huomauttaa kuitenkin, että tämä on 
hienoinen parannus verrattuna 
tutkimuksen kuudennen puiteohjelman 
aikana saavutettuun naistutkijoiden 
osallistumisasteeseen,

Or. en
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Tarkistus 3
Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
D a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että julkisessa 
kuulemisessa EU:n tutkimus- ja 
innovointirahoituksen yhteistä 
strategiakehystä koskevasta vihreästä 
kirjasta oltiin sitä mieltä, että sukupuolten 
tasapuolinen edustus on sisällytettävä 
kaikkiin yhteisen strategiakehyksen osa-
alueisiin,

Or. en

Tarkistus 4
Jill Evans

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. arvostelee sitä, että vihreässä 
kirjassa: "Haasteista mahdollisuuksiin: 
yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja 
innovointirahoitukselle" ei ole riittävästi 
otettu huomioon sukupuolten välisiä eroja 
ja tasa-arvonäkökohtia;

Or. en

Tarkistus 5
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota ottamaan huomioon 2. kehottaa komissiota ottamaan huomioon 
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tasa-arvonäkökohdat yhteisen 
strategiakehyksen talousarvion
laadinnassa;

tasa-arvonäkökohdat yhteisessä 
strategiakehyksessä  – kaikissa siihen 
kuuluvissa ohjelmissa – keräämällä tietoa 
sukupuolijakaumista eli miesten ja 
naisten osuuksista, sekä rahavarojen 
jaossa;

Or. da

Tarkistus 6
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota tehostamaan 
kansainvälistä yhteistyötä myös naisten 
asemaa edistämällä;

Or. it

Tarkistus 7
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa yliopistoja ja 
tutkimuslaitoksia toteuttamaan tasa-
arvostrategioita ja mahdollistamaan 
naisten osallistuminen tieteen aloilla;

Or. en

Tarkistus 8
Britta Thomsen
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota kehittämään 
menetelmiä niiden tutkimushankkeitten 
suosimiseksi, joissa naispuolisten 
tutkijoiden osuus on vähintään 
40 prosenttia, minkä tulisi myös olla 
naisten osuutta koskeva tavoite yhteisessä 
strategiakehyksessä;

Or. da

Tarkistus 9
Jill Evans

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa Euroopan komissiota 
asettamaan indikaattoreita, joilla 
mitataan naisten osallistumista EU:n 
rahoittamiin tutkimushankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 10
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään tutkimuksen, kehityksen ja 
innovoinnin alan valintaperusteita, joilla 
autetaan naisia saavuttamaan tasa-
arvoinen asema miesten kanssa; 

Or. it
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Tarkistus 11
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. huomauttaa, että monien 
jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmissä 
sukupuolistereotypiat elävät edelleen 
tietyillä tutkimusaloilla kuten 
luonnontieteissä1;

Or. en

Tarkistus 12
Lena Ek

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää tarpeellisena vanhempien 
tutkijoiden (esim. professorien) virkoihin 
ylentämisen edellytysten tarkistamista 
tavoitteena sisällyttää niihin sukupuolten 
tasa-arvoa koskevia näkökohtia ja vastata 
naisten vähyyteen kyseisissä viroissa;

Or. en

Tarkistus 13
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
4 kohta

                                               
1 Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma naisten osallistumisesta tieteelliseen tutkimukseen, 2 kohta. 
Hyväksytyt tekstit: P6_TA(2008)0221 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii komissiota luomaan selvät 
yhteydet yhteisen strategiakehyksen ja 
Vilnassa toimivan Euroopan tasa-
arvoinstituutin välille tietopohjan luomista 
varten tasa-arvonäkökohtien huomioon 
ottamiseksi ja naistutkijoiden vahvan 
edustuksen varmistamiseksi yhteisessä 
strategiakehyksessä;

4. vaatii komissiota luomaan selvät 
yhteydet yhteisen strategiakehyksen ja 
Vilnassa toimivan Euroopan tasa-
arvoinstituutin välille tietopohjan luomista 
varten tasa-arvonäkökohtien huomioon 
ottamiseksi ja naistutkijoiden vahvan 
edustuksen varmistamiseksi yhteisessä 
strategiakehyksessä; kehottaa Euroopan 
tasa-arvoinstituuttia analysoimaan, miksi 
niin moni naistutkija lopettaa alalla 
jossain vaiheessa tieteellistä uraansa1;

Or. en

Tarkistus 14
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa edistämään yrityskulttuuria 
korostamalla aineettoman 
käyttöomaisuuden ja 
sosiaalimäärärahojen tehtävää;

Or. it

Tarkistus 15
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota panostamaan 
erityisesti naisyrittäjien osuuden 
kasvattamiseen kilpailukyvyn ja 

5. kehottaa komissiota panostamaan 
erityisesti naisyrittäjien osuuden 
kasvattamiseen kilpailukyvyn ja 

                                               
1 Ks. kertomus 'Naisten ja miesten tasa-arvo – 2010' (KOM(2009) 694)
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innovoinnin puiteohjelmassa (CIP); innovoinnin puiteohjelmassa (CIP); pitää 
tervetulleena komission suunnitelmia 
perustaa naisyrittäjien verkosto, mutta 
huomauttaa, että muitakin päättäväisiä 
toimia tarvitaan; 

Or. da

Tarkistus 16
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota panostamaan 
erityisesti naisyrittäjien osuuden 
kasvattamiseen kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmassa (CIP);

5. kehottaa komissiota panostamaan 
erityisesti naisyrittäjien riittävien 
rahoituksensaantimahdollisuuksien 
tukemiseen ja naisyrittäjien osuuden 
kasvattamiseen kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmassa (CIP);

Or. en

Tarkistus 17
Lena Ek

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota panostamaan 
erityisesti naisyrittäjien osuuden 
kasvattamiseen kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmassa (CIP);

5. kehottaa komissiota panostamaan 
erityisesti naisyrittäjien osuuden 
kasvattamiseen kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmassa (CIP) ja 
suhtautuu myönteisesti komission 
suunnitelmiin luoda naisyrittäjien 
verkosto; painottaa tähän tarkoitukseen 
kohdennettavan riittävän rahoituksen 
tarvetta;

Or. en



PE467.228v01-00 10/16 AM\871091FI.doc

FI

Tarkistus 18
Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota panostamaan 
erityisesti naisyrittäjien osuuden 
kasvattamiseen kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmassa (CIP);

5. kehottaa komissiota panostamaan 
erityisesti naisyrittäjien osuuden 
kasvattamiseen kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmassa (CIP);
suhtautuu myönteisesti komission 
aloitteeseen helpottaa naisyrittäjyyttä 
luomalla EU:n laajuisia verkostoja;

Or. en

Tarkistus 19
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että naistutkijoiden 
liikkuvuus on tärkeä edellytys heidän 
urallaan etenemiselle ja suosittelee, että 
seuraaviin puiteohjelmiin sisällytetään 
soveltuvia toimenpiteitä, joilla 
mahdollistetaan naistutkijoiden 
liikkuminen EU:n sisällä ja perheen ja 
työn yhteensovittaminen;

Or. en

Tarkistus 20
Andrea Cozzolino

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa tasa-arvonäkökohtien 
huomioon ottamisen mukaisesti, että 
tutkijoille on kaikilla tasoilla annettava 
mahdollisuus lykätä apurahan alkamista 
tai keskeyttää siihen liittyvä työ äitiys-, 
isyys- tai vanhempainloman takia 
hankkeissa, joissa tämä on mahdollista, ja 
kehottaa myös tarjoamaan heille 
mahdollisuuden jatkaa 
apurahasopimuksen kestoa samoista 
syistä hankkeissa, joissa aikataulu ei ole 
etusijalla; kehottaa jäsenvaltioita 
takaamaan tutkijoille nämä 
mahdollisuudet;

Or. cs

Tarkistus 21
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. vaatii, että koheesiorahastosta 
rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään 
lisäämään naisten työllistymistä 
teknologian ja innovoinnin alalla ja 
kouluttamaan naistutkijoita;

7. vaatii, että koheesiopolitiikkaa 
käytetään rahoittamaan hankkeita, joilla 
pyritään lisäämään naisten työllistymistä 
teknologian ja innovoinnin alalla ja 
kouluttamaan naistutkijoita; 

Or. da

Tarkistus 22
Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. vaatii, että koheesiorahastosta 7. vaatii, että rakennerahastoista 
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rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään 
lisäämään naisten työllistymistä 
teknologian ja innovoinnin alalla ja 
kouluttamaan naistutkijoita;

rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään 
lisäämään naisten työllistymistä 
teknologian ja innovoinnin alalla ja 
kouluttamaan naistutkijoita;

Or. en

Tarkistus 23
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. vaatii, että koheesiorahastosta 
rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään 
lisäämään naisten työllistymistä 
teknologian ja innovoinnin alalla ja 
kouluttamaan naistutkijoita;

7. vaatii, että koheesiorahastosta 
rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään 
lisäämään naisten työllistymistä 
teknologian ja innovoinnin alalla ja 
kouluttamaan naistutkijoita; muistuttaa, 
että EU:n ei pitäisi myöntää tukea 
tutkimukseen, johon liittyy ihmisalkioiden 
tuhoamista tai ihmisalkioiden sellaisten 
osien käyttöä, joiden poistaminen johtaisi 
alkioiden kuolemaan;

Or. lt

Tarkistus 24
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. vaatii, että koheesiorahastosta 
rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään 
lisäämään naisten työllistymistä 
teknologian ja innovoinnin alalla ja 
kouluttamaan naistutkijoita;

7. vaatii, että koheesiorahastosta 
rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään 
lisäämään naisten työllistymistä 
teknologian ja innovoinnin alalla ja 
kouluttamaan naistutkijoita; muistuttaa, 
että EU:n ei pitäisi myöntää tukea 
tutkimukseen, johon liittyy ihmisalkioiden 
tuhoamista tai ihmisalkioiden sellaisten 
osien käyttöä, joiden poistaminen johtaisi 
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alkioiden kuolemaan;

Or. lt

Tarkistus 25
Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota luomaan 
synergioita rakennerahastojen ja yhteisen 
strategiakehyksen välille yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja riittävän rahoituksen 
takaamiseksi naistutkijoille;

Or. en

Tarkistus 26
Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää tärkeänä sukupuolta 
erottelemattomien tutkimusalojen 
edistämistä; vaatii yliopistoja, EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään 
tiedettä molempia sukupuolia 
kiinnostavana alana koulutuksen 
varhaisista vaiheista alkaen tarjoamalla 
naistutkijoita roolimalleiksi.

8. pitää tärkeänä sukupuolta 
erottelemattomien tutkimusalojen 
edistämistä; vaatii yliopistoja ja 
jäsenvaltioita edistämään tiedettä 
molempia sukupuolia kiinnostavana alana 
koulutuksen varhaisista vaiheista alkaen 
tarjoamalla naistutkijoita roolimalleiksi.

Or. en

Tarkistus 27
Britta Thomsen
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää tärkeänä sukupuolta 
erottelemattomien tutkimusalojen 
edistämistä; vaatii yliopistoja, EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään 
tiedettä molempia sukupuolia 
kiinnostavana alana koulutuksen 
varhaisista vaiheista alkaen tarjoamalla 
naistutkijoita roolimalleiksi;

.

8. pitää tärkeänä sukupuolta 
erottelemattomien tutkimusalojen 
edistämistä; vaatii yliopistoja, EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään 
tiedettä molempia sukupuolia 
kiinnostavana alana koulutuksen 
varhaisista vaiheista alkaen tarjoamalla 
naistutkijoita roolimalleiksi sekä 
toteuttamalla valistuskampanjoita
mahdollisuuksista ryhtyä tutkijaksi;  

Or. da

Tarkistus 28
Lena Ek

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää tärkeänä sukupuolta 
erottelemattomien tutkimusalojen 
edistämistä; vaatii yliopistoja, EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään 
tiedettä molempia sukupuolia 
kiinnostavana alana koulutuksen 
varhaisista vaiheista alkaen tarjoamalla 
naistutkijoita roolimalleiksi.

8. pitää tärkeänä sukupuolta 
erottelemattomien tutkimusalojen 
edistämistä; vaatii yliopistoja, EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään 
tiedettä molempia sukupuolia 
kiinnostavana alana koulutuksen 
varhaisista vaiheista alkaen tarjoamalla 
naistutkijoita roolimalleiksi ja 
järjestämällä tiedotuskampanjoita 
tutkimuksen alalla tarjolla olevista 
mahdollisuuksista.

Or. en

Tarkistus 29
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa olevan tärkeää, että naiset 
ovat edustettuina tutkimuslaitosten 
johtopaikoilla ja konkreettisissa 
tutkimushankkeissa.

Or. da

Tarkistus 30
Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. vaatii korkeakouluja ja niiden 
henkilöstön nimittämisestä vastaavia 
tahoja nimittämään korkeakoulun elimiin 
vähintään yhden naispuolisen 
professorin.

Or. de

Tarkistus 31
Lena Ek

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa, kuinka tärkeää on, että 
naiset ovat edustettuina tutkimuslaitosten 
johtavissa asemissa ja konkreettisissa 
tutkimushankkeissa.

Or. en

Tarkistus 32
Andrea Češková
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Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. suhtautuu myönteisesti sellaisten 
foorumien toimintaan, joiden ansiosta 
naistutkijat saavat ja vaihtavat tietoa 
ohjelmiin ja kansainvälisiin hankkeisiin 
osallistumisesta sekä apurahoista ja jotka 
takaavat naisille pääsyn tieteellisiin 
verkostoihin ja auttavat heitä solmimaan 
yhteyksiä, ja kannattaa tällaista 
toimintaa; pyytää siksi Euroopan 
komissiota tekemään yhteistyötä 
verkkoyhteisöjen kanssa ja tukemaan 
niiden toimintaa.

Or. cs


