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Módosítás 1
Jill Evans

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Európai Kutatási Tanács 
(ERC) 2007-ben történt létrehozása óta 
1700 projektet választottak ki az ERC 
általi finanszírozásra, ami körülbelül 
2,5 milliárd euró támogatást jelent, és 
mivel e támogatások csaknem 90%-át férfi 
pályázók kapták;

Or. en

Módosítás 2
Angelika Niebler

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a nők kutatásban való megcélzott 
részvételi aránya a 7. kutatási 
keretprogramban 40% volt, ugyanakkor a 
félidős értékelés – csalódást keltően –
csupán 25,5%-ot állapíthatott meg,

D. mivel a nők kutatásban való megcélzott 
részvételi aránya a 7. kutatási 
keretprogramban 40% volt, ugyanakkor a 
félidős értékelés – csalódást keltően –
csupán 25,5%-ot állapíthatott meg; 
megjegyzi azonban, hogy ez kismértékű 
javulás a női kutatók 6. kutatási 
keretprogramban való részvételi 
arányához viszonyítva,

Or. en

Módosítás 3
Angelika Niebler

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az európai uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai 
keretéről szóló zöld könyvhöz kapcsolódó 
nyilvános konzultáció során 
megállapították, hogy a nemek közötti 
egyensúlyt a közös stratégiai keret minden 
aspektusába teljes körűen be kell építeni,

Or. en

Módosítás 4
Jill Evans

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. bírálja, hogy a „Kihívásból lehetőség: 
az európai uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai 
kerete felé” című zöld könyv nem veszi 
tekintetbe a nemek szempontját, és a 
nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének kérdését sem veszi 
kellőképpen figyelembe;

Or. en

Módosítás 5
Britta Thomsen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közös stratégiai keretben alkalmazzon a 
nemek szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezést;

2. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közös stratégiai keretben – így a közös 
stratégiai keret részét képező valamennyi 
programban – alkalmazza a nemek közötti 
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egyenlőség általános érvényesítését, 
nemek szerinti bontásban történő 
adatgyűjtéssel a nők és a férfiak 
képviseletéről és a támogatások 
odaítéléséről;

Or. da

Módosítás 6
Barbara Matera

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot a nemzetközi 
együttműködés fokozására és ezzel 
összefüggésben a nők szerepének 
előmozdítására;

Or. it

Módosítás 7
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja az egyetemeket és a 
kutatóintézeteket esélyegyenlőségi 
stratégiák végrehajtására, valamint arra, 
hogy tegyék lehetővé a nők tudományos 
szakágakban való részvételét;

Or. en

Módosítás 8
Britta Thomsen
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza 
ki a pozitív diszkrimináció módszereit a 
kutatási projektekre vonatkozóan, hogy az 
összes kutató 40%-át nők tegyék ki, ami 
egyben célérték is lehetne a nők közös 
stratégiai keretben való képviselete 
szempontjából;

Or. da

Módosítás 9
Jill Evans

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy határozzon meg a nemek közötti 
egyenlőséget mérő mutatókat a nőknek az 
EU által finanszírozott kutatásokban való 
részvételét illetően;

Or. en

Módosítás 10
Barbara Matera

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy támogassák az 
érdemen alapuló kritériumokat, amelyek
segítik a nőket abban, hogy – a férfiakkal 
egyenlő feltételek mellett – sikeres karriert 
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fussanak be a kutatás, a fejlesztés és az 
innováció területén;

Or. it

Módosítás 11
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy számos tagállam 
oktatási rendszerében a nemi sztereotípiák 
még mindig működnek az olyan kutatási 
területeken, mint például a 
természettudományok1;

Or. en

Módosítás 12
Lena Ek

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. szükségesnek tartja a vezető kutató 
pozíciókba (pl. egyetemi tanári fokozatba) 
való kinevezés feltételeinek 
felülvizsgálatát a nemek szempontjának 
erőteljes érvényesítése, illetve annak 
érdekében, hogy kezeljék a nők ilyen 
pozíciókban jellemző 
alulreprezentáltságát;

Or. en

                                               
1 Lásd: az Európai Parlament állásfoglalása a nőkről és a tudományról, 2. bekezdés. Elfogadott szövegek: 
P6_TA(2008)0221 
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Módosítás 13
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy létesítsen 
világos kapcsolatokat a közös stratégiai 
keret és a vilniusi Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézete között annak 
érdekében, hogy létrehozzák a nemek 
közötti egyenlőség elvének érvényesítését, 
valamint a női kutatók közös stratégiai 
keretben történő nagyobb arányú 
részvételének biztosítását szolgáló 
tudásbázist;

4. felhívja a Bizottságot, hogy létesítsen 
világos kapcsolatokat a közös stratégiai 
keret és a vilniusi Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézete között annak 
érdekében, hogy létrehozzák a nemek 
közötti egyenlőség elvének érvényesítését, 
valamint a női kutatók közös stratégiai 
keretben történő nagyobb arányú 
részvételének biztosítását szolgáló 
tudásbázist; felszólítja a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetét, hogy 
vizsgálja meg, mi az oka ennek a 
lemorzsolódásnak, azaz hogy az évek 
során a női tudósok igen nagy aránya 
adja fel a tudományos pályát1; 

Or. en

Módosítás 14
Barbara Matera

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólít az eszmei vagyon és a 
társadalmi elszámolás támogatására az 
üzleti kultúra előmozdítása érdekében; 

Or. it

                                               
1 Lásd a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről (2010) szóló jelentést (COM(2009) 694).
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Módosítás 15
Britta Thomsen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramban tegyen külön 
erőfeszítéseket a női vállalkozók számának 
növelése érdekében;

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramban tegyen külön 
erőfeszítéseket a női vállalkozók számának 
növelése érdekében; üdvözli a Bizottság 
arra irányuló tervét, hogy hálózatokat hoz 
létre a női alkalmazottak számára, 
ugyanakkor megjegyzi, hogy számos 
nagyra törő intézkedésre van szükség;

Or. da

Módosítás 16
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramban tegyen külön 
erőfeszítéseket a női vállalkozók számának 
növelése érdekében;

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramban támogassa a női 
vállalkozók megfelelő finanszírozáshoz 
jutását, és tegyen külön erőfeszítéseket a 
női vállalkozók számának növelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 17
Lena Ek

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramban tegyen külön 
erőfeszítéseket a női vállalkozók számának 
növelése érdekében;

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramban tegyen külön 
erőfeszítéseket a női vállalkozók számának 
növelése érdekében, és üdvözli a Bizottság 
arra irányuló tervét, hogy hálózatot hoz
létre a női vállalkozók számára;
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
megfelelő pénzügyi forrásokat jelöljenek 
ki e célra;

Or. en

Módosítás 18
Angelika Niebler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramban tegyen külön 
erőfeszítéseket a női vállalkozók számának 
növelése érdekében;

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramban tegyen külön 
erőfeszítéseket a női vállalkozók számának 
növelése érdekében; üdvözli a Bizottság 
arra irányuló kezdeményezését, hogy 
uniós hálózatok létrehozásával támogatja 
a női vállalkozókat;

Or. en

Módosítás 19
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a női kutatók 
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mobilitása szakmai előmenetelük fontos 
előfeltétele, és javasolja, hogy a következő 
keretprogram tartalmazzon megfelelő 
intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a 
női tudósok számára az utazást az EU 
egész területén, munkájuk és családi 
életük összeegyeztetése mellett;

Or. en

Módosítás 20
Andrea Češková

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy – a nemek közötti 
egyelőség általános érvényesítésével 
összhangban – a kutatók számára minden 
szinten biztosítani kell annak lehetőségét, 
hogy elhalasszák egy ösztöndíj 
megkezdését vagy felfüggesszék az azzal 
kapcsolatos munkát szülési szabadság, 
apasági szabadság vagy szülői szabadság 
okán, olyan projektek esetében, amelyek 
ezt lehetővé teszik, továbbá azt, hogy –
ugyanezen okokból – lehetőségük legyen 
meghosszabbítani a támogatási 
megállapodás érvényességét olyan 
projektek esetében, amelyeknél az idő nem 
fontos tényező; felszólítja a tagállamokat, 
hogy biztosítsák e lehetőségeket a kutatók 
számára;

Or. cs

Módosítás 21
Britta Thomsen

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a kohéziós alapokat
fel kell használni a női foglalkoztatottság 
növelését szolgáló kezdeményezések 
finanszírozására a technológiák és az 
innováció, valamint a női kutatók képzése 
területén;

7. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikákat fel kell használni a női 
foglalkoztatottság növelését szolgáló 
kezdeményezések finanszírozására a 
technológiák és az innováció, valamint a 
női kutatók képzése területén;

Or. da

Módosítás 22
Angelika Niebler

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a kohéziós alapokat 
fel kell használni a női foglalkoztatottság 
növelését szolgáló kezdeményezések 
finanszírozására a technológiák és az 
innováció, valamint a női kutatók képzése 
területén;

7. hangsúlyozza, hogy a strukturális
alapokat fel kell használni a női 
foglalkoztatottság növelését szolgáló 
kezdeményezések finanszírozására a 
technológiák és az innováció, valamint a 
női kutatók képzése területén;

Or. en

Módosítás 23
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a kohéziós alapokat 
fel kell használni a női foglalkoztatottság 
növelését szolgáló kezdeményezések 
finanszírozására a technológiák és az 
innováció, valamint a női kutatók képzése 
területén;

7. hangsúlyozza, hogy a kohéziós alapokat 
fel kell használni a női foglalkoztatottság 
növelését szolgáló kezdeményezések 
finanszírozására a technológiák és az 
innováció, valamint a női kutatók képzése 
területén; emlékeztet arra, hogy az EU 
nem biztosíthat támogatást emberi 



AM\871091HU.doc 13/17 PE467.228v01-00

HU

embriók elpusztítását vagy emberi 
embriók részeinek felhasználását 
magában foglaló kutatásokra, amely 
részek kinyerése az embrió halálát okozza;

Or. lt

Módosítás 24
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a kohéziós alapokat 
fel kell használni a női foglalkoztatottság 
növelését szolgáló kezdeményezések 
finanszírozására a technológiák és az 
innováció, valamint a női kutatók képzése 
területén;

7. hangsúlyozza, hogy a kohéziós alapokat 
fel kell használni a női foglalkoztatottság 
növelését szolgáló kezdeményezések 
finanszírozására a technológiák és az 
innováció, valamint a női kutatók képzése 
területén; emlékeztet arra, hogy az EU 
nem biztosíthat támogatást emberi 
embriók elpusztítását vagy emberi 
embriók részeinek felhasználását 
magában foglaló kutatásokra, amely 
részek kinyerése az embrió halálát okozza;

Or. lt

Módosítás 25
Angelika Niebler

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
alakítson ki szinergiákat a strukturális 
alapok és a közös stratégiai keret között 
annak érdekében, hogy esélyegyenlőséget 
és megfelelő finanszírozást garantáljon a 
női kutatók számára; 
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Or. en

Módosítás 26
Angelika Niebler

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a nemek szerint nem 
szegregált kutatási területek jelentőségét; 
kéri az egyetemeket és az EU 
intézményeit, hogy az oktatás korai 
szakaszaitól kezdődően hívják fel a 
figyelmet a tudományra, mint a két nem 
számára egyaránt érdekes területre és 
ehhez példaként mutassanak be női 
kutatókat.

8. hangsúlyozza a nemek szerint nem 
szegregált kutatási területek jelentőségét; 
kéri az egyetemeket és a tagállamokat, 
hogy az oktatás korai szakaszaitól 
kezdődően hívják fel a figyelmet a 
tudományra, mint a két nem számára 
egyaránt érdekes területre és ehhez 
példaként mutassanak be női kutatókat.

Or. en

Módosítás 27
Britta Thomsen

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a nemek szerint nem 
szegregált kutatási területek jelentőségét; 
kéri az egyetemeket és az EU intézményeit, 
hogy az oktatás korai szakaszaitól 
kezdődően hívják fel a figyelmet a 
tudományra, mint a két nem számára 
egyaránt érdekes területre és ehhez 
példaként mutassanak be női kutatókat.

8. hangsúlyozza a nemek szerint nem 
szegregált kutatási területek jelentőségét; 
kéri az egyetemeket, az EU intézményeit és 
a tagállamokat, hogy az oktatás korai 
szakaszaitól kezdődően hívják fel a 
figyelmet a tudományra, mint a két nem 
számára egyaránt érdekes területre és 
ehhez példaként mutassanak be női 
kutatókat, és indítsanak tájékoztatási 
kampányokat arról, hogyan lehet kutatóvá 
válni.

Or. da



AM\871091HU.doc 15/17 PE467.228v01-00

HU

Módosítás 28
Lena Ek

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a nemek szerint nem 
szegregált kutatási területek jelentőségét; 
kéri az egyetemeket és az EU intézményeit, 
hogy az oktatás korai szakaszaitól 
kezdődően hívják fel a figyelmet a 
tudományra, mint a két nem számára 
egyaránt érdekes területre és ehhez 
példaként mutassanak be női kutatókat.

8. hangsúlyozza a nemek szerint nem 
szegregált kutatási területek jelentőségét; 
kéri az egyetemeket, az EU intézményeit és 
a tagállamokat, hogy az oktatás korai 
szakaszaitól kezdődően hívják fel a 
figyelmet a tudományra, mint a két nem 
számára egyaránt érdekes területre és 
ehhez példaként mutassanak be női 
kutatókat, és folytassanak tájékoztatási 
kampányokat a kutatás terén meglévő
lehetőségekről;

Or. en

Módosítás 29
Britta Thomsen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
a nők képviseltetve legyenek a 
kutatóintézetek vezető pozícióiban, 
valamint egyedi kutatási projektekben.

Or. da

Módosítás 30
Angelika Niebler

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja az egyetemeket, hogy 
legalább egy női egyetemi tanárt 
nevezzenek ki döntéshozatali szerveikbe, 
különösen a személyzeti kinevezésekért 
felelős bizottságokba.

Or. de

Módosítás 31
Lena Ek

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
a nők képviseltetve legyenek a 
kutatóintézetek vezető pozícióiban, 
valamint konkrét kutatási projektekben.

Or. en

Módosítás 32
Andrea Češková

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. üdvözli és támogatja az olyan 
platformok tevékenységét, amelyek
lehetővé teszik a női tudósok számára, 
hogy tájékozódjanak és információkat 
cseréljenek a programokban, 
ösztöndíjakban és nemzetközi 
projektekben való részvételről, és amelyek 
hozzáférést biztosítanak a nők számára a 
tudományos hálózatokhoz és segítik őket 
abban, hogy kapcsolatokat teremtsenek; 
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ezért arra kéri az Európai Bizottságot, 
hogy működjön együtt a közösségi 
hálózatokkal és támogassa azok 
tevékenységeit.

Or. cs


