
AM\871091RO.doc PE467.228v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

2011/2107(INI)

21.6.2011

AMENDAMENTELE
1 - 32

Proiect de aviz
Britta Thomsen
(PE465.037v01-00)

Cartea verde „De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic 
comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE”
(2011/2107(INI))



PE467.228v01-00 2/16 AM\871091RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\871091RO.doc 3/16 PE467.228v01-00

RO

Amendamentul 1
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, de la începutul Consiliului 
European pentru Cercetare (CEC) în 
2007, au fost selectate 1 700 de proiecte 
pentru a primi finanțare de la CEC, 
reprezentând aproximativ 2,5 miliarde de 
euro în subvenții; întrucât aproape 90 % 
dintre aceste subvenții au fost acordate 
unor candidați de sex masculin;

Or. en

Amendamentul 2
Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât rata de participare a femeilor în 
cercetare fusese stabilită la 40 % în PC7, 
iar rata constatată la evaluarea intermediară 
a fost dezamăgitoare, de doar 25,5 %;

D. întrucât rata de participare a femeilor în 
cercetare fusese stabilită la 40 % în PC7, 
iar rata constatată la evaluarea intermediară 
a fost dezamăgitoare, de doar 25,5 %; 
observă, totuși, că aceasta reprezintă o 
ușoară îmbunătățire în comparație cu 
rata de participare a cercetătoarelor în 
cadrul PC6;

Or. en

Amendamentul 3
Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul Da (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât, în urma consultării publice
referitoare la Cartea verde privind cadrul 
strategic comun pentru finanțarea 
cercetării și inovării în Uniunea 
Europeană, se constată că echilibrul 
dintre femei și bărbați ar trebui să fie pe 
deplin integrat în toate aspectele Cadrului 
strategic comun;

Or. en

Amendamentul 4
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. critică faptul că, în Cartea verde „De 
la provocări la oportunități: către crearea 
unui cadru strategic comun pentru 
finanțarea cercetării și inovării în UE”,
nu se acordă atenție problemei genului, 
iar integrarea dimensiunii de gen nu este 
luată în considerare în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 5
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei Europene să includă
dimensiunea de gen în planificarea 
bugetului CSC;

2. solicită Comisiei Europene să integreze
dimensiunea de gen în CSC – inclusiv în 
programele care intră în cadrul strategic 
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comun - prin colectarea diferențiată pe 
sexe a datelor privind reprezentarea 
femeilor și a bărbaților, precum și în 
privința alocării de resurse financiare;

Or. da

Amendamentul 6
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să își intensifice 
cooperarea internațională și să 
promoveze, în acest context, rolul 
femeilor;

Or. it

Amendamentul 7
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită universităților și institutelor de 
cercetare să pună în aplicare strategii 
care vizează egalitatea și să permită 
participarea femeilor la disciplinele 
științifice;

Or. en

Amendamentul 8
Britta Thomsen
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. îndeamnă Comisia să elaboreze 
metode de discriminare pozitivă pentru
proiectele de cercetare, astfel încât
cercetătoarele să fie reprezentate în 
procent de 40 %, ceea ce ar trebui, de 
asemenea, să reprezinte obiectivul privind 
reprezentarea femeii în cadrul strategic 
comun;

Or. da

Amendamentul 9
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia Europeană să 
stabilească indicatori de gen privind 
participarea femeilor la cercetarea 
finanțată de UE;

Or. en

Amendamentul 10
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, în domeniul CDI, criterii de 
merit care să ajute femeile să se aibă 
cariere de succes în aceeași măsură ca și 
bărbați;
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Or. it

Amendamentul 11
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că, în sistemele de 
învățământ din multe state membre, 
stereotipurile de gen încă predomină în 
domenii ale cercetării, cum ar fi științele 
naturale1;

Or. en

Amendamentul 12
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că este necesară revizuirea 
criteriilor de promovare la funcția de 
cercetător principal (de exemplu, în 
cadrul catedrelor universitare) pentru a 
include o perspectivă fermă de gen și 
pentru a rezolva problema absenței 
femeilor din aceste posturi;

Or. en

Amendamentul 13
Antonyia Parvanova

                                               
1 A se vedea Rezoluția Parlamentului European privind femeile și știința, alineatul 2. Texte adoptate: 
P6_TA(2008)0221. 
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei Europene să 
stabilească legături clare între CSC și 
Institutul pentru egalitatea de gen din 
Vilnius, pentru a crea o bază de cunoștințe 
pentru integrarea principiului egalității de 
gen și a asigura o participare mai mare a 
cercetătoarelor la CSC;

4. solicită Comisiei Europene să 
stabilească legături clare între CSC și 
Institutul pentru egalitatea de gen din 
Vilnius, pentru a crea o bază de cunoștințe 
pentru integrarea principiului egalității de 
gen și a asigura o participare mai mare a 
cercetătoarelor la CSC; invită Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați să analizeze așa-
numita „conductă spartă”, întrucât multe 
cercetătoare tinere renunță la un moment 
dat la carierele lor științifice1;

Or. en

Amendamentul 14
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită promovarea unei culturi a 
întreprinderii, prin valorificarea activelor 
necorporale și a contabilității sociale;

Or. it

Amendamentul 15
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 5

                                               
1 A se consulta Raportul referitor la egalitatea între femei și bărbați, 2010 (COM(2009) 694).
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei Europene să facă un 
efort deosebit pentru a crește numărul 
femeilor antreprenori în cadrul 
programului-cadru pentru inovație și 
competitivitate (PIC);

5. solicită Comisiei Europene să facă un 
efort deosebit pentru a crește numărul 
femeilor antreprenori în cadrul 
programului-cadru pentru inovație și 
competitivitate (PIC), salută intenția 
Comisiei de a crea o rețea pentru femeile 
antreprenori, dar atrage atenția asupra 
faptului că sunt necesare mai multe 
acțiuni ambițioase;

Or. da

Amendamentul 16
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei Europene să facă un 
efort deosebit pentru a crește numărul 
femeilor antreprenori în cadrul 
programului-cadru pentru inovație și 
competitivitate (PIC);

5. solicită Comisiei Europene să facă un 
efort deosebit pentru a susține accesul 
femeilor antreprenori la finanțare 
adecvată și pentru a crește numărul 
femeilor antreprenori în cadrul 
programului-cadru pentru inovație și 
competitivitate (PIC);

Or. en

Amendamentul 17
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei Europene să facă un 
efort deosebit pentru a crește numărul 
femeilor antreprenori în cadrul 

5. solicită Comisiei Europene să facă un 
efort deosebit pentru a crește numărul 
femeilor antreprenori în cadrul 
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programului-cadru pentru inovație și 
competitivitate (PIC);

programului-cadru pentru inovație și 
competitivitate (PIC) și salută planurile 
Comisiei de a înființa o rețea pentru 
femeile antreprenori; subliniază nevoia 
alocării de resurse financiare adecvate în 
acest scop;

Or. en

Amendamentul 18
Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei Europene să facă un 
efort deosebit pentru a crește numărul 
femeilor antreprenori în cadrul 
programului-cadru pentru inovație și 
competitivitate (PIC);

5. solicită Comisiei Europene să facă un 
efort deosebit pentru a crește numărul 
femeilor antreprenori în cadrul 
programului-cadru pentru inovație și 
competitivitate (PIC); salută inițiativa 
Comisiei de a facilita activitățile 
antreprenoriale în rândul femeilor prin 
înființarea de rețele la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 19
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că mobilitatea 
cercetătoarelor este o premisă importantă 
pentru dezvoltarea lor profesională și 
recomandă ca următorul program-cadru 
să conțină măsuri adecvate pentru a 
permite femeilor oameni de știință să se 
deplaseze pe teritoriul UE, reconciliind în 
același timp viața de familie cu cea 
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profesională;

Or. en

Amendamentul 20
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. pentru acordarea de șanse egale 
pentru bărbați și femei, subliniază 
necesitatea ca lucrătorilor științifici de la 
toate nivelurile să le fie înlesnită 
posibilitatea decalării demarării unui 
proiect subvenționat sau întreruperii 
derulării acestuia ca urmare a 
concediului de maternitate, de paternitate 
sau parental, în cazul proiectelor unde 
este posibil acest lucru, și ca, din aceleași 
motive, lucrătorii științifici să aibă 
posibilitatea prelungirii valabilității 
contractului de subvenție, în cazul 
proiectelor care nu își pierd actualitatea; 
invită statele membre să ofere aceste 
posibilități lucrătorilor științifici;

Or. cs

Amendamentul 21
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă ca inițiativele vizând creșterea 
ratei ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor implicate în tehnologie și în 
inovație și formarea cercetătoarelor să fie 
finanțate din Fondul de coeziune;

7. insistă ca inițiativele vizând creșterea 
ratei ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor implicate în tehnologie și în 
inovație și formarea cercetătoarelor să fie 
finanțate prin programe ale politicii de 
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coeziune; 

Or. da

Amendamentul 22
Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă ca inițiativele vizând creșterea 
ratei ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor implicate în tehnologie și în 
inovație și formarea cercetătoarelor să fie 
finanțate din Fondul de coeziune;

7. insistă ca inițiativele vizând creșterea 
ratei ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor implicate în tehnologie și în 
inovație și formarea cercetătoarelor să fie 
finanțate din fondurile structurale;

Or. en

Amendamentul 23
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă ca inițiativele vizând creșterea 
ratei ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor implicate în tehnologie și în
inovație și formarea cercetătoarelor să fie 
finanțate din Fondul de coeziune;

7. insistă ca inițiativele vizând creșterea 
ratei ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor implicate în tehnologie și în 
inovație și formarea cercetătoarelor să fie 
finanțate din Fondul de coeziune;
subliniază că UE nu ar trebui să acorde
sprijin cercetărilor care implică 
distrugerea de embrioni umani sau
utilizarea de părți din aceștia, a căror 
recoltare implică distrugerea embrionilor;

Or. lt
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Amendamentul 24
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă ca inițiativele vizând creșterea 
ratei ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor implicate în tehnologie și în 
inovație și formarea cercetătoarelor să fie 
finanțate din Fondul de coeziune;

7. insistă ca inițiativele vizând creșterea 
ratei ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor implicate în tehnologie și în 
inovație și formarea cercetătoarelor să fie 
finanțate din Fondul de coeziune;
subliniază că UE nu ar trebui să acorde 
sprijin cercetărilor care implică 
distrugerea de embrioni umani sau 
utilizarea de părți din aceștia, a căror 
recoltare implică distrugerea embrionilor;

Or. lt

Amendamentul 25
Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să creeze sinergii între 
fondurile structurale și cadrul strategic 
comun pentru a garanta egalitatea de 
șanse și finanțarea adecvată pentru 
cercetătoare;

Or. en

Amendamentul 26
Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 8



PE467.228v01-00 14/16 AM\871091RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanța promovării 
domeniilor de cercetare fără segregare de 
gen; invită universitățile, instituțiile UE și 
statele membre să promoveze știința ca pe 
un domeniu de interes pentru ambele sexe 
încă de la primele etape ale educației, prin 
promovarea cercetătoarelor ca modele;

8. subliniază importanța promovării 
domeniilor de cercetare fără segregare de 
gen; invită universitățile și statele membre 
să promoveze știința ca pe un domeniu de 
interes pentru ambele sexe încă de la 
primele etape ale educației, prin 
promovarea cercetătoarelor ca modele;

Or. en

Amendamentul 27
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanța promovării 
domeniilor de cercetare fără segregare de 
gen; invită universitățile, instituțiile UE și 
statele membre să promoveze știința ca pe 
un domeniu de interes pentru ambele sexe 
încă de la primele etape ale educației, prin 
promovarea cercetătoarelor ca modele;

8. subliniază importanța promovării 
domeniilor de cercetare fără segregare de 
gen; invită universitățile, instituțiile UE și 
statele membre să promoveze știința ca pe 
un domeniu de interes pentru ambele sexe 
încă de la primele etape ale educației, prin 
promovarea cercetătoarelor ca modele și 
prin realizarea de campanii de informare 
privind posibilitatea de a deveni 
cercetător;

Or. da

Amendamentul 28
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanța promovării 
domeniilor de cercetare fără segregare de 

8. subliniază importanța promovării 
domeniilor de cercetare fără segregare de 
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gen; invită universitățile, instituțiile UE și 
statele membre să promoveze știința ca pe 
un domeniu de interes pentru ambele sexe 
încă de la primele etape ale educației, prin 
promovarea cercetătoarelor ca modele;

gen; invită universitățile, instituțiile UE și 
statele membre să promoveze știința ca pe 
un domeniu de interes pentru ambele sexe 
încă de la primele etape ale educației, prin 
promovarea cercetătoarelor ca modele și 
prin derularea de campanii de informare 
privind posibilitățile existente în domeniul 
cercetării;

Or. en

Amendamentul 29
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța reprezentării
femeilor în funcțiile de conducere din 
cadrul institutelor de cercetare, precum și 
în proiecte de cercetare concrete;

Or. da

Amendamentul 30
Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită universităților să numească în 
comisiile lor, în special în cele de selecție 
a personalului, cel puțin o femeie
profesor;

Or. de

Amendamentul 31
Lena Ek
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Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța reprezentării 
femeilor în pozițiile de conducere ale 
institutelor de cercetare, precum și în 
cadrul proiectelor concrete de cercetare.

Or. en

Amendamentul 32
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. susține și consideră binevenită 
activitatea platformelor care le permit 
femeilor din domeniul științei obținerea și 
schimbul de informații referitoare la 
participarea la programe, proiecte 
subvenționate și proiecte internaționale și 
care le oferă femeilor accesul la rețelele 
științifice și contribuie la stabilirea de 
contacte; de aceea, solicită Comisiei 
Europene să colaboreze cu rețelele de 
socializare și să susțină activitatea 
acestora.

Or. cs


