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Pakeitimas 1
Jill Evans

Nuomonės projektas
A a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi nuo Europos mokslinių 
tyrimų tarybos (EMTT) įsteigimo 2007 m. 
buvo atrinkta 1 700 projektų, gavusių 
finansavimą iš EMTT, kurio suma siekė 
apytikriai 2,5 mlrd. EUR subsidijų, ir 
kadangi beveik 90 proc. šių subsidijų 
atiteko kandidatams vyrams, 

Or. en

Pakeitimas 2
Angelika Niebler

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi Septintojoje bendrojoje 
programoje buvo nustatytas tikslas 
užtikrinti, kad 40 proc. mokslinių tyrimų 
darbuotojų būtų moterys, o atlikus vidurio 
laikotarpio įvertinimą paaiškėjo, jog šis 
skaičius tėra tik 25,5 proc., 

D. kadangi Septintojoje bendrojoje 
programoje buvo nustatytas tikslas 
užtikrinti, kad 40 proc. mokslinių tyrimų 
darbuotojų būtų moterys, o atlikus vidurio 
laikotarpio įvertinimą paaiškėjo, jog šis 
skaičius tėra tik 25,5 proc.; vis dėlto 
pažymi, kad padaryta nedidelė pažanga, 
palyginti su moterų mokslininkių 
dalyvavimo rodikliu įgyvendinant 6BP, 

Or. en

Pakeitimas 3
Angelika Niebler
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Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi viešųjų konsultacijų dėl 
Žaliosios knygos dėl bendros strateginės 
ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo programos metu nuspręsta, 
kad lyčių pusiausvyros klausimas turėtų 
būti visapusiškai integruotas į visus 
bendros strateginės programos aspektus, 

Or. en

Pakeitimas 4
Jill Evans

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kritiškai vertina tai, kad Žaliojoje 
knygoje „Iššūkius paversti galimybėmis. 
Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų 
ir inovacijų finansavimo programos 
kūrimas“ nekreipiamas dėmesys į lyčių 
klausimą ir nėra tinkamai atsižvelgta į 
lyčių aspekto integravimą; 

Or. en

Pakeitimas 5
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Europos Komisiją bendroje 
strateginėje programoje numatyti biudžetą
lyčių lygybės klausimams; 

2. ragina Europos Komisiją bendroje 
strateginėje programoje numatyti lyčių 
lygybės aspekto integravimą – taip pat ir 
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visose programose, kurios sudaro bendrą 
strateginę programą – renkant pagal lytį 
suskirstytus duomenis apie moterų ir vyrų 
dalyvavimą ir finansavimo paskirstymą; 

Or. da

Pakeitimas 6
Barbara Matera

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją stiprinti tarptautinį 
bendradarbiavimą ir pabrėžti moterų 
vaidmens svarbą;

Or. it

Pakeitimas 7
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina universitetus ir mokslinių 
tyrimų įstaigas įgyvendinti lygybės 
strategijas ir sudaryti sąlygas moterims 
dalyvauti mokslinėje veikloje; 

Or. en

Pakeitimas 8
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją parengti mokslinių 
tyrimų projektams skirtus pozityviosios 
diskriminacijos metodus, kuriuos taikant 
moterys mokslininkės sudarytų 40 proc. 
visų mokslinių tyrimų darbuotojų; šis 
tikslas turėtų būti numatytas ir bendroje 
strateginėje programoje; 

Or. da

Pakeitimas 9
Jill Evans

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Europos Komisiją nustatyti 
lyčių rodiklius, susijusius su moterų 
dalyvavimu ES finansuojamuose 
moksliniuose tyrimuose; 

Or. en

Pakeitimas 10
Barbara Matera

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų srityse skatinti vadovautis 
nuopelnų kriterijais, kuriais užtikrinama, 
kad ir moterys pasiektų tiek, kiek vyrai;

Or. it
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Pakeitimas 11
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad daugelio valstybių narių 
švietimo sistemų mokslinių tyrimų srityse, 
pvz., gamtos mokslų srityje, vis dar 
vyrauja lyčių stereotipai1;

Or. en

Pakeitimas 12
Lena Ek

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad būtina persvarstyti 
aukštesnių pareigų mokslo srityje (pvz., 
profesorių) skatinimo kriterijus, siekiant 
aiškiai įtraukti lyčių aspektą ir spręsti 
nepakankamo tokias pareigas einančių 
moterų skaičiaus problemą; 

Or. en

Pakeitimas 13
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Europos Komisiją nustatyti 4. ragina Europos Komisiją nustatyti 
                                               
1 Žr. Europos Parlamento rezoliucijos dėl moterų ir mokslo 2 dalį. Priimti tekstai: P6_TA (2008) 0221. 
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aiškius ryšius tarp bendros strateginės 
programos ir Lyčių lygybės instituto 
Vilniuje siekiant sukurti žinių pagrindą 
lyčių aspektui ir užtikrinti aktyvų moterų 
mokslininkių dalyvavimą bendroje 
strateginėje programoje; 

aiškius ryšius tarp bendros strateginės 
programos ir Lyčių lygybės instituto 
Vilniuje siekiant sukurti žinių pagrindą 
lyčių aspektui ir užtikrinti aktyvų moterų 
mokslininkių dalyvavimą bendroje 
strateginėje programoje; ragina Europos 
lyčių lygybės institutą ištirti vadinamąjį 
„protų praradimo“ klausimą, nes daug 
jaunų mokslininkių nutraukia savo 
mokslinę karjerą1; 

Or. en

Pakeitimas 14
Barbara Matera

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina plėtoti įmonės kultūrą, 
pabrėžiant nematerialiojo turto ir lėšų 
socialinėms reikmėms svarbą;

Or. it

Pakeitimas 15
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Europos Komisiją imtis 
konkrečių veiksmų siekiant didinti moterų 
verslininkių skaičių Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrojoje programoje; 

5. ragina Europos Komisiją imtis 
konkrečių veiksmų siekiant didinti moterų 
verslininkių skaičių Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrojoje programoje; 
palankiai vertina Komisijos planus 
sukurti darbdavėms skirtus tinklus, tačiau 
pažymi, kad reikia nemažai plataus 

                                                                                                                                                  
1 Žr. Komisijos ataskaitą dėl moterų ir vyrų lygybės (2010 m.) (COM(2009) 694).
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užmojo priemonių;

Or. da

Pakeitimas 16
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Europos Komisiją imtis 
konkrečių veiksmų siekiant didinti moterų 
verslininkių skaičių Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrojoje programoje;

5. ragina Europos Komisiją imtis 
konkrečių veiksmų siekiant remti 
verslininkių galimybes gauti tinkamą 
finansavimą ir didinti moterų verslininkių 
skaičių Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrojoje programoje;

Or. en

Pakeitimas 17
Lena Ek

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Europos Komisiją imtis 
konkrečių veiksmų siekiant didinti moterų 
verslininkių skaičių Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrojoje programoje;

5. ragina Europos Komisiją imtis 
konkrečių veiksmų siekiant didinti moterų 
verslininkių skaičių Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrojoje programoje ir 
palankiai vertina Komisijos planus 
sukurti verslininkių tinklą; pabrėžia, kad 
šiam tikslui turi būti skirti pakankamai 
finansinių išteklių;

Or. en

Pakeitimas 18
Angelika Niebler
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Europos Komisiją imtis 
konkrečių veiksmų siekiant didinti moterų 
verslininkių skaičių Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrojoje programoje; 

5. ragina Europos Komisiją imtis 
konkrečių veiksmų siekiant didinti moterų 
verslininkių skaičių Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrojoje programoje; 
palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
skatinti moterų verslumą, kuriant šiuo 
tikslu ES lygmens tinklus;

Or. en

Pakeitimas 19
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad moterų mokslo 
darbuotojų judumas yra svarbi jų 
profesinio tobulėjimo prielaida ir 
rekomenduoja į kitą bendrąją programą
įtraukti atitinkamas priemones, kad būtų 
sudaryta galimybė mokslininkėms judėti 
visoje ES tinkamai derinant šeimos 
gyvenimą ir darbą;

Or. en

Pakeitimas 20
Andrea Češková

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atsižvelgdamas į lygias vyrų ir moterų 
galimybes pabrėžia būtinybę, kad mokslo 
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darbuotojams visuose projektuose, kurių 
atveju tai leidžiama padaryti, būtų 
suteikiama teisė atidėti dotacijos 
panaudojimą arba dotacijos gavimą 
nutraukti dėl motinystės ar tėvystės 
atostogų, kad mokslo darbuotojai turėtų 
galimybę dėl šių priežasčių pratęsti 
dotacijos sutartį vis dar aktualių projektų 
atveju; ragina valstybes nares suteikti šią 
galimybę mokslo darbuotojams;

Or. cs

Pakeitimas 21
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. reikalauja naudoti sanglaudos fondus
iniciatyvoms, kuriomis siekiama didinti 
moterų užimtumą technologijų ir inovacijų 
srityse ir šviesti moteris mokslininkes, 
finansuoti;

7. reikalauja naudoti sanglaudos politikos 
priemones iniciatyvoms, kuriomis 
siekiama didinti moterų užimtumą 
technologijų ir inovacijų srityse ir šviesti 
moteris mokslininkes, finansuoti;

Or. da

Pakeitimas 22
Angelika Niebler

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. reikalauja naudoti sanglaudos fondus 
iniciatyvoms, kuriomis siekiama didinti 
moterų užimtumą technologijų ir inovacijų 
srityse ir šviesti moteris mokslininkes, 
finansuoti;

7. reikalauja naudoti struktūrinius fondus 
iniciatyvoms, kuriomis siekiama didinti 
moterų užimtumą technologijų ir inovacijų 
srityse ir šviesti moteris mokslininkes, 
finansuoti;

Or. en
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Pakeitimas 23
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. reikalauja naudoti sanglaudos fondus 
iniciatyvoms, kuriomis siekiama didinti 
moterų užimtumą technologijų ir inovacijų 
srityse ir šviesti moteris mokslininkes, 
finansuoti;

7. reikalauja naudoti sanglaudos fondus 
iniciatyvoms, kuriomis siekiama didinti 
moterų užimtumą technologijų ir inovacijų 
srityse ir šviesti moteris mokslininkes, 
finansuoti; primena, kad Bendrijos
parama neturėtų būti teikiama jokiems 
moksliniams tyrimams, kuriuos atliekant 
naikinami žmogaus embrionai arba 
naudojamos žmogaus embrionų dalys, dėl 
kurių paėmimo žūva patys embrionai;

Or. lt

Pakeitimas 24
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. reikalauja naudoti sanglaudos fondus 
iniciatyvoms, kuriomis siekiama didinti 
moterų užimtumą technologijų ir inovacijų 
srityse ir šviesti moteris mokslininkes, 
finansuoti;

7. reikalauja naudoti sanglaudos fondus 
iniciatyvoms, kuriomis siekiama didinti 
moterų užimtumą technologijų ir inovacijų 
srityse ir šviesti moteris mokslininkes, 
finansuoti; primena, kad Bendrijos 
parama neturėtų būti teikiama jokiems 
moksliniams tyrimams, kuriuos atliekant 
naikinami žmogaus embrionai arba 
naudojamos žmogaus embrionų dalys, dėl 
kurių paėmimo žūva patys embrionai;

Or. lt



PE467.228v01-00 12/15 AM\871091LT.doc

LT

Pakeitimas 25
Angelika Niebler

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją, siekiant užtikrinti 
lygias galimybes ir tinkamą finansavimą 
moterims mokslininkėms, kurti 
struktūrinių fondų ir bendros strateginės 
programos sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 26
Angelika Niebler

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu skatinti pagal lytį 
neskirstomas mokslinių tyrimų sritis; 
ragina universitetus, ES institucijas ir 
valstybes nares propaguoti mokslą kaip 
abiems lytims svarbią sritį nuo ankstyvų 
švietimo etapų, moteris mokslininkes 
nurodant kaip sektinus pavyzdžius.

8. pabrėžia, jog svarbu skatinti pagal lytį 
neskirstomas mokslinių tyrimų sritis; 
ragina universitetus ir valstybes nares 
propaguoti mokslą kaip abiems lytims 
svarbią sritį nuo ankstyvų švietimo etapų, 
moteris mokslininkes nurodant kaip 
sektinus pavyzdžius.

Or. en

Pakeitimas 27
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu skatinti pagal lytį 
neskirstomas mokslinių tyrimų sritis; 
ragina universitetus, ES institucijas ir 

8. pabrėžia, jog svarbu skatinti pagal lytį 
neskirstomas mokslinių tyrimų sritis; 
ragina universitetus, ES institucijas ir 
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valstybes nares propaguoti mokslą kaip 
abiems lytims svarbią sritį nuo ankstyvų 
švietimo etapų, moteris mokslininkes 
nurodant kaip sektinus pavyzdžius.

valstybes nares propaguoti mokslą kaip 
abiems lytims svarbią sritį nuo ankstyvų 
švietimo etapų, moteris mokslininkes 
nurodant kaip sektinus pavyzdžius ir 
vykdant informacines kampanijas dėl 
galimybių tapti mokslininku.

Or. da

Pakeitimas 28
Lena Ek

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu skatinti pagal lytį 
neskirstomas mokslinių tyrimų sritis; 
ragina universitetus, ES institucijas ir 
valstybes nares propaguoti mokslą kaip 
abiems lytims svarbią sritį nuo ankstyvų 
švietimo etapų, moteris mokslininkes 
nurodant kaip sektinus pavyzdžius.

8. pabrėžia, jog svarbu skatinti pagal lytį 
neskirstomas mokslinių tyrimų sritis; 
ragina universitetus, ES institucijas ir 
valstybes nares propaguoti mokslą kaip 
abiems lytims svarbią sritį nuo ankstyvų 
švietimo etapų, moteris mokslininkes 
nurodant kaip sektinus pavyzdžius ir 
vykdant informacines kampanijas dėl
mokslinių tyrimų srityje egzistuojančių
galimybių;

Or. en

Pakeitimas 29
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, jog svarbu, kad moterys eitų 
vadovaujamas pareigas mokslinių tyrimų 
institutuose, taip pat vykdant konkrečius 
mokslinių tyrimų projektus;

Or. da
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Pakeitimas 30
Angelika Niebler

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina aukštąsias mokyklas į savo 
organų, ypač paskyrimo komitetų sudėtį 
įtraukti bent vieną profesorę.

Or. de

Pakeitimas 31
Lena Ek

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, jog svarbu, kad moterys 
užimtų vadovaujamas pareigas mokslinių 
tyrimų institutuose, taip pat vykdant 
konkrečius mokslinių tyrimų projektus.

Or. en

Pakeitimas 32
Andrea Češková

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pritaria platformų, kurios suteikia 
moterims mokslo srityje galimybę ieškoti 
informacijos, susijusios su projektais, 
stipendijomis ir tarptautiniais projektais, 
ir ja keistis, ir kurios suteikia moterims 
galimybę prisijungti prie mokslinio tinklo 
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ir padeda užmegzti kontaktus, veiklai ir ją 
remia; ragina Europos Komisiją 
bendradarbiauti su socialiniais tinklais ir 
remti jų veiklą.

Or. cs


