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Grozījums Nr. 1
Jill Evans

Atzinuma projekts
A.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā kopš Eiropas Pētniecības 
padomes (ERC) darbības sākuma 
2007. gadā ERC finansējums ir bijis 
paredzēts 1700 atlasītiem projektiem, 
dotācijās veidojot aptuveni 
EUR 2,5 miljardus, no kurām gandrīz 
90 % piešķīra vīriešu dzimuma
kandidātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Angelika Niebler

Atzinuma projekts
D. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā Septītajā pētniecības 
pamatprogrammā nospraustais mērķis 
sieviešu īpatsvaram pētniecībā bija 40 % 
un termiņa vidus novērtējumā sasniegtais 
skaitlis diemžēl ir tikai 25,5 %;

D. tā kā Septītajā pētniecības 
pamatprogrammā nospraustais mērķis 
sieviešu īpatsvaram pētniecībā bija 40 % 
un termiņa vidus novērtējumā sasniegtais 
skaitlis diemžēl ir tikai 25,5 %; tomēr 
atzīmē, ka tas ir neliels uzlabojums 
salīdzinājumā ar sieviešu īpatsvaru 
pētniecībā Sestajā pamatprogrammā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Angelika Niebler
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Atzinuma projekts
D.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

D.a. tā kā Zaļās grāmatas par virzību uz 
vienotu stratēģisko satvaru ES pētniecības 
un inovāciju finansējumamsabiedriskajā 
apspriešanā tika secināts, ka dzimumu 
līdzsvara aspektu vajadzētu pilnībā 
integrēt visos vienotā stratēģiskā satvara 
aspektos;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Jill Evans

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž kritiku, ka Zaļajā grāmatā „No 
problēmām uz iespējām: virzība uz 
vienotu stratēģisko satvaru ES pētniecības 
un inovāciju finansējumam” nav 
izmantota nediskriminējoša pieeja 
dzimumu ziņā un ka dzimumu līdztiesības 
aspekts nav pietiekami ņemts vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Eiropas Komisiju īstenot 
dzimumu līdztiesības principa ievērošanu
budžeta plānošanā VSS;

2. aicina Eiropas Komisiju īstenot 
dzimumu līdztiesības principa iekļaušanu 
VSS — arī visās programmās, kas veido 
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VSS —, apkopojot pa dzimumiem 
sadalītus datus par sieviešu un vīriešu 
pārstāvību un finansējuma piešķīrumiem;

Or. da

Grozījums Nr. 6
Barbara Matera

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju pastiprināt sadarbību 
starptautiskā mērogā un veicināt sieviešu 
nozīmi šajā sakarā;

Or. it

Grozījums Nr. 7
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina augstākās mācību iestādes un 
pētniecības institūtus īstenot līdztiesības 
stratēģijas un nodrošināt sieviešu 
līdzdalību zinātnes nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju izstrādāt pozitīvās 
diskriminācijas metodes pētniecības 
projektiem, kuros sievietes veido 40 % no 
kopējā pētnieku skaita, kam vajadzētu būt 
arī mērķim saistībā ar sieviešu pārstāvību 
VSS;

Or. da

Grozījums Nr. 9
Jill Evans

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Eiropas Komisiju noteikt 
dzimumu līdztiesības rādītājus attiecībā uz 
sieviešu līdzdalību ES finansētos 
pētniecības projektos;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Barbara Matera

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju un dalībvalstis
veicināt uz nopelniem pamatotu kritēriju 
ievērošanu, kas palīdz sievietēm veidot 
veiksmīgu karjeru pētniecības, attīstības 
un inovāciju jomā, izmantojot tādas pašas 
iespējas, kādas ir vīriešiem;

Or. it
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Grozījums Nr. 11
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīmē, ka daudzu dalībvalstu 
izglītības sistēmās un pētniecības jomās, 
piemēram, dabaszinātnēs, joprojām 
dominē dzimumu stereotipi1;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Lena Ek

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka ir jāpārskata kritēriji 
attiecībā uz augstākā līmeņa amatiem 
pētniecības jomā (piem., profesora amats), 
lai tajos iekļautu spēcīgu dzimumu 
līdztiesības perspektīvu un risinātu 
problēmu saistībā ar sieviešu trūkumu 
šajos amatos;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
4. punkts

                                               
1 Skatīt Eiropas Parlamenta rezolūcijas par sievietēm un zinātni 2. punktu (pieņemtie teksti: P6_TA(2008)0221) 
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Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Eiropas Komisiju izveidot skaidru 
saikni starp VSS un Dzimumu līdztiesības 
institūtu Viļņā, lai radītu zināšanu bāzi 
integrētai pieejai dzimumu līdztiesībai un 
nodrošinātu pētnieču aktīvu līdzdalību 
VSS;

4. aicina Eiropas Komisiju izveidot skaidru 
saikni starp VSS un Dzimumu līdztiesības 
institūtu Viļņā, lai radītu zināšanu bāzi 
integrētai pieejai dzimumu līdztiesībai un 
nodrošinātu pētnieču aktīvu līdzdalību 
VSS; aicina Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūtu (EIGE) izanalizēt tā saukto 
„pilošās caurules” („leaking pipeline”) 
modeli, jo daudzas jaunas pētnieces kādā 
brīdī pārtrauc savu zinātnisko karjeru1;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Barbara Matera

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pieprasa veicināt nemateriālo 
ieguldījumu un sociālās uzskaites 
veikšanu, lai sekmētu uzņēmējdarbības 
kultūras attīstību;

Or. it

Grozījums Nr. 15
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Eiropas Komisiju īpaši censties 
panākt sieviešu uzņēmēju skaita 
pieaugumu Konkurētspējas un inovāciju 

5. aicina Eiropas Komisiju īpaši censties 
panākt sieviešu uzņēmēju skaita 
pieaugumu Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammā (CIP); atzinīgi vērtē 

                                               
1 Skatīt ziņojumu „Vīriešu un sieviešu līdztiesība — 2010” (COM(2009) 694)



AM\871091LV.doc 9/16 PE467.228v01-00

LV

pamatprogrammā (CIP); Komisijas plānus izveidot tīklus darba 
devējām, bet atzīmē, ka ir vajadzīgi 
vairāki vērienīgi pasākumi;

Or. da

Grozījums Nr. 16
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Eiropas Komisiju īpaši censties 
panākt sieviešu uzņēmēju skaita 
pieaugumu Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammā (CIP);

5. aicina Eiropas Komisiju īpaši censties 
atbalstīt sieviešu uzņēmēju piekļuvi 
pienācīgam finansējumam un panākt 
sieviešu uzņēmēju skaita pieaugumu 
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammā (CIP);

Or. en

Grozījums Nr. 17
Lena Ek

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Eiropas Komisiju īpaši censties 
panākt sieviešu uzņēmēju skaita 
pieaugumu Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammā (CIP);

5. aicina Eiropas Komisiju īpaši censties 
panākt sieviešu uzņēmēju skaita 
pieaugumu Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammā (CIP) un atzinīgi vērtē 
Komisijas plānus izveidot tīklu 
uzņēmējām; uzsver, ka šī mērķa 
īstenošanai jāpiešķir pienācīgi finanšu 
līdzekļi;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Angelika Niebler

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Eiropas Komisiju īpaši censties 
panākt sieviešu uzņēmēju skaita 
pieaugumu Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammā (CIP);

5. aicina Eiropas Komisiju īpaši censties 
panākt sieviešu uzņēmēju skaita 
pieaugumu Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammā (CIP); atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvu veicināt sieviešu 
uzņēmējdarbību, izveidojot ES mēroga 
tīklus;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka pētnieču mobilitāte ir 
svarīgs viņu profesionālo iemaņu 
uzlabošanas priekšnoteikums, un iesaka 
nākamajā pētniecības pamatprogrammā 
iekļaut attiecīgus pasākumus, lai 
zinātnieces varētu pārvietoties Eiropas 
Savienībā, apvienojot ģimenes dzīvi un 
profesionālo darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Andrea Češková

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a ņemot vērā dzimumu līdztiesības 
aspektu, uzsver, ka visu līmeņu 
pētniekiem ir jānodrošina iespēja 
maternitātes, paternitātes vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma dēļ atlikt vai 
īslaicīgi apturēt darbību, kurai piešķirta 
dotācija, tajos projektos, kur tas 
iespējams, kā arī iespēja to pašu iemeslu 
dēļ pagarināt dotāciju nolīguma termiņu 
attiecībā uz projektiem, kuros laiks nav 
būtisks; aicina dalībvalstis nodrošināt 
pētniekiem šīs iespējas;

Or. cs

Grozījums Nr. 21
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
7 punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzstāj, ka ir jāizmanto Kohēzijas fonda 
līdzekļi, lai finansētu iniciatīvas, kuru 
mērķis ir panākt sieviešu nodarbinātības 
pieaugumu tehnoloģijas un jauninājumu 
jomā un sniegt izglītību sievietēm 
pētniecības jomā;

7. uzstāj, ka ir jāizmanto kohēzijas 
politikas nostādnes, lai finansētu 
iniciatīvas, kuru mērķis ir panākt sieviešu 
nodarbinātības pieaugumu tehnoloģijas un 
jauninājumu jomā un sniegt izglītību 
sievietēm pētniecības jomā;

Or. da

Grozījums Nr. 22
Angelika Niebler

Atzinuma projekts
7 punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzstāj, ka ir jāizmanto Kohēzijas fonda 7. uzstāj, ka ir jāizmanto struktūrfondu
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līdzekļi, lai finansētu iniciatīvas, kuru 
mērķis ir panākt sieviešu nodarbinātības 
pieaugumu tehnoloģijas un jauninājumu 
jomā un sniegt izglītību sievietēm 
pētniecības jomā;

līdzekļi, lai finansētu iniciatīvas, kuru 
mērķis ir panākt sieviešu nodarbinātības 
pieaugumu tehnoloģijas un jauninājumu 
jomā un sniegt izglītību sievietēm 
pētniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
7 punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzstāj, ka ir jāizmanto Kohēzijas fonda 
līdzekļi, lai finansētu iniciatīvas, kuru 
mērķis ir panākt sieviešu nodarbinātības 
pieaugumu tehnoloģijas un jauninājumu 
jomā un sniegt izglītību sievietēm 
pētniecības jomā;

7. uzstāj, ka ir jāizmanto Kohēzijas fonda 
līdzekļi, lai finansētu iniciatīvas, kuru 
mērķis ir panākt sieviešu nodarbinātības 
pieaugumu tehnoloģijas un jauninājumu 
jomā un sniegt izglītību sievietēm 
pētniecības jomā; atgādina, ka ES 
nevajadzētu atbalstīt pētījumus, kuros 
iznīcina cilvēku embrijus vai izmanto 
cilvēku embriju orgānus, kā dēļ embriji iet 
bojā;

Or. lt

Grozījums Nr. 24
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
7 punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzstāj, ka ir jāizmanto Kohēzijas fonda 
līdzekļi, lai finansētu iniciatīvas, kuru 
mērķis ir panākt sieviešu nodarbinātības 
pieaugumu tehnoloģijas un jauninājumu 
jomā un sniegt izglītību sievietēm 
pētniecības jomā;

7. uzstāj, ka ir jāizmanto Kohēzijas fonda 
līdzekļi, lai finansētu iniciatīvas, kuru 
mērķis ir panākt sieviešu nodarbinātības 
pieaugumu tehnoloģijas un jauninājumu 
jomā un sniegt izglītību sievietēm 
pētniecības jomā; atgādina, ka ES 
nevajadzētu atbalstīt pētījumus, kuros 
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iznīcina cilvēku embrijus vai izmanto 
cilvēku embriju orgānus, kā dēļ embriji iet 
bojā;

Or. lt

Grozījums Nr. 25
Angelika Niebler

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju izveidot sinerģiju 
starp struktūrfondiem un vienoto 
stratēģisko satvaru, lai pētniecēm 
nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un 
pienācīgu finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Angelika Niebler

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt dzimumu 
nenodalīšanu pētniecības jomās; aicina 
akadēmiskās augstskolas, ES iestādes un 
dalībvalstis jau agrīnā izglītības posmā 
popularizēt zinātni kā abiem dzimumiem 
interesantu darbības jomu, attēlojot kā 
paraugu sievietes, kas nodarbojas ar 
pētniecību.

8. uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt dzimumu 
nenodalīšanu pētniecības jomās; aicina 
akadēmiskās augstskolas un dalībvalstis 
jau agrīnā izglītības posmā popularizēt 
zinātni kā abiem dzimumiem interesantu 
darbības jomu, attēlojot kā paraugu 
sievietes, kas nodarbojas ar pētniecību.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt dzimumu 
nenodalīšanu pētniecības jomās; aicina 
akadēmiskās augstskolas, ES iestādes un 
dalībvalstis jau agrīnā izglītības posmā 
popularizēt zinātni kā abiem dzimumiem 
interesantu darbības jomu, attēlojot kā 
paraugu sievietes, kas nodarbojas ar 
pētniecību.

8. uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt dzimumu 
nenodalīšanu pētniecības jomās; aicina 
akadēmiskās augstskolas, ES iestādes un 
dalībvalstis jau agrīnā izglītības posmā 
popularizēt zinātni kā abiem dzimumiem 
interesantu darbības jomu, attēlojot kā 
paraugu sievietes, kas nodarbojas ar 
pētniecību, un īstenot informēšanas 
kampaņas saistībā ar iespējām kļūt par 
pētniekiem.

Or. da

Grozījums Nr. 28
Lena Ek

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt dzimumu 
nenodalīšanu pētniecības jomās; aicina 
akadēmiskās augstskolas, ES iestādes un 
dalībvalstis jau agrīnā izglītības posmā 
popularizēt zinātni kā abiem dzimumiem 
interesantu darbības jomu, attēlojot kā 
paraugu sievietes, kas nodarbojas ar 
pētniecību.

8. uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt dzimumu 
nenodalīšanu pētniecības jomās; aicina 
akadēmiskās augstskolas, ES iestādes un 
dalībvalstis jau agrīnā izglītības posmā 
popularizēt zinātni kā abiem dzimumiem 
interesantu darbības jomu, attēlojot kā 
paraugu sievietes, kas nodarbojas ar 
pētniecību, un īstenojot informēšanas 
kampaņas par iespējām pētniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Britta Thomsen
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Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka ir būtiski, lai sievietes 
ieņemtu augstus amatus pētniecības 
institūtos, kā arī vadītu konkrētus 
pētniecības projektus;

Or. da

Grozījums Nr. 30
Angelika Niebler

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina augstākās mācību iestādes
ievēlēt vismaz vienu profesori savās 
lēmumu pieņemšanas struktūrās, it īpaši
amatā iecelšanas komisijās.

Or. de

Grozījums Nr. 31
Lena Ek

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka ir būtiski, lai sievietes 
ieņemtu augstus amatus pētniecības 
institūtos, kā arī vadītu konkrētus 
pētniecības projektus.

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Andrea Češková

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzinīgi vērtē un atbalsta tādu 
platformu darbību, kuras ļauj zinātniecēm 
iegūt un apmainīties ar informāciju par 
līdzdalību programmās, dotāciju 
saņemšanu un starptautiskiem projektiem 
un kuras sievietēm nodrošina piekļuvi 
zinātniskajiem tīkliem, palīdzot nodibināt 
sakarus; tāpēc pieprasa, lai Eiropas 
Komisija sadarbotos ar sociālajiem 
tīkliem un atbalstītu to darbības.

Or. cs


