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Ändringsförslag 1
Jill Evans

Förslag till yttrande
Skäl Aa (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Aa. Sedan Europeiska forskningsrådet 
inledde sin verksamhet 2007 har 
1 700 projekt valts ut för finansiering från 
rådet, vilket motsvarar omkring 
2,5 miljarder euro i bidrag. Nästan 
90 procent av dessa bidrag beviljades 
manliga sökande.

Or. en

Ändringsförslag 2
Angelika Niebler

Förslag till yttrande
Skäl D

Förslag till yttrande Ändringsförslag

D. Målet för kvinnligt deltagande i 
forskning var i det sjunde ramprogrammet 
40 procent och den nedslående siffran var 
vid utvärderingen efter halva tiden endast 
25,5 procent.

D. Målet för kvinnligt deltagande i 
forskning var i det sjunde ramprogrammet 
40 procent och den nedslående siffran var 
vid utvärderingen efter halva tiden endast 
25,5 procent. Parlamentet noterar dock att 
detta är en liten förbättring jämfört med 
kvinnliga forskares deltagande inom 
sjätte ramprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 3
Angelika Niebler

Förslag till yttrande
Skäl Da (nytt)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

Da. Enligt det offentliga samrådet om 
grönboken om ett gemensamt strategiskt 
ramverk för EU:s finansiering av 
forskning och innovation bör principen 
om jämn könsfördelning helt integreras i 
alla aspekter av det gemensamma 
strategiska ramverket.

Or. en

Ändringsförslag 4
Jill Evans

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet är kritiskt mot att 
grönboken ”Från utmaningar till 
möjligheter: Mot ett gemensamt 
strategiskt ramverk för EU:s finansiering 
av forskning och innovation” är 
könsblind och inte tillräckligt tar hänsyn 
till integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv.

Or. en

Ändringsförslag 5
Britta Thomsen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa en genusbaserad 
budget i det gemensamma strategiska 
ramverket.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i det gemensamma 
strategiska ramverket – inklusive i alla 
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program som ingår i det gemensamma 
strategiska ramverket – i form av 
insamling av uppgifter uppdelade efter 
kön när det gäller kvinnors respektive 
mäns representation och hur 
fördelningen av finansiella medel ser ut.

Or. da

Ändringsförslag 6
Barbara Matera

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förstärka det 
internationella samarbetet genom att 
främja kvinnors roll.

Or. it

Ändringsförslag 7
Antonyia Parvanova

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
universitet och forskningsinstitutioner att 
genomföra jämställdhetsstrategier och 
göra det möjligt för kvinnor att delta i 
vetenskapliga discipliner.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Britta Thomsen

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta metoder för 
positiv särbehandling av 
forskningsprojekt så att kvinnliga 
forskare utgör 40 procent, vilket även bör 
vara målet för andelen kvinnor i det 
gemensamma strategiska ramverket.

Or. da

Ändringsförslag 9
Jill Evans

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa 
jämställdhetsindikatorer för kvinnors 
deltagande i EU-finansierad forskning.

Or. en

Ändringsförslag 10
Barbara Matera

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
inom forskning, utveckling och 
innovation främja meritkriterier som 
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hjälper kvinnor att bli jämställda män.

Or. it

Ändringsförslag 11
Antonyia Parvanova

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet noterar att 
könsstereotyper fortfarande är utbredda 
inom utbildningssystemen i många 
medlemsstater, bland annat inom 
naturvetenskapliga forskningsområden.1

Or. en

Ändringsförslag 12
Lena Ek

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt att granska kriterierna för 
befordran till högre 
forskningsbefattningar (t.ex. professurer), 
för att införa ett starkt 
jämställdhetsperspektiv och ta itu med 
bristen på kvinnor på dessa befattningar.

Or. en

                                               
1 Se Europaparlamentets resolution om kvinnor och vetenskap, punkt 2. Antagna texter: P6_TA(2008)0221.
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Ändringsförslag 13
Antonyia Parvanova

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa en tydlig koppling 
mellan det gemensamma strategiska 
ramverket och jämställdhetsinstitutet i 
Vilnius i syfte att skapa en kunskapsbas för 
införlivande av jämställdhetsaspekten samt 
för att säkra kvinnliga forskares deltagande 
i det gemensamma strategiska ramverket.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa en tydlig koppling 
mellan det gemensamma strategiska 
ramverket och jämställdhetsinstitutet i 
Vilnius i syfte att skapa en kunskapsbas för 
införlivande av jämställdhetsaspekten samt 
för att säkra kvinnliga forskares deltagande 
i det gemensamma strategiska ramverket. 
Parlamentet uppmanar 
Europeiska jämställdhetsinstitutet att 
analysera varför många kvinnliga 
forskare i något skede överger sin 
forskarkarriär.1

Or. en

Ändringsförslag 14
Barbara Matera

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att man bör 
uppvärdera abstrakta tillgångar och 
social balans i syfte att främja en 
företagskultur.

Or. it

                                               
1 Se kommissionens rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män – 2010 (KOM(2009)0694).
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Ändringsförslag 15
Britta Thomsen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en särskild insats 
för att öka antalet kvinnliga entreprenörer i 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en särskild insats 
för att öka antalet kvinnliga entreprenörer i 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation. Parlamentet välkomnar 
kommissionen planer på att upprätta 
nätverk för kvinnliga företagare, men 
påpekar att det behövs fler ambitiösa 
åtgärder.

Or. da

Ändringsförslag 16
Zigmantas Balčytis

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en särskild insats 
för att öka antalet kvinnliga entreprenörer i
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en särskild insats 
för att stödja kvinnliga entreprenörers 
tillgång till adekvat finansiering och öka 
antalet kvinnliga entreprenörer i 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 17
Lena Ek

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en särskild insats 
för att öka antalet kvinnliga entreprenörer i 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en särskild insats 
för att öka antalet kvinnliga entreprenörer i 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation och välkomnar kommissionens 
planer på att upprätta ett nätverk för 
kvinnliga entreprenörer. Parlamentet 
understryker att tillräckliga finansiella 
medel måste anslås för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 18
Angelika Niebler

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en särskild insats 
för att öka antalet kvinnliga entreprenörer i 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en särskild insats 
för att öka antalet kvinnliga entreprenörer i 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation. Parlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ att främja 
kvinnligt entreprenörskap genom 
upprättandet av europeiska nätverk.

Or. en

Ändringsförslag 19
Antonyia Parvanova

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att 
kvinnliga forskares rörlighet är en viktig 
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förutsättning för deras yrkesutveckling 
och rekommenderar att nästa 
ramprogram omfattar lämpliga åtgärder 
som gör det möjligt för kvinnliga forskare 
att flytta runt i hela EU och kombinera 
familj och arbete.

Or. en

Ändringsförslag 20
Andrea Češková

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar i linje 
med jämställdhetsperspektivet att forskare 
på alla nivåer bör ha möjlighet att på 
grund av mamma-, pappa- eller 
föräldraledighet flytta fram eller avbryta 
bidragsperioden inom projekt där detta är 
möjligt, och att forskarna bör ha 
möjlighet att förlänga bidragsavtalets 
giltighet av dessa skäl inom projekt där 
tidpunkten inte är det viktiga. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att ge 
forskarna dessa möjligheter.

Or. cs

Ändringsförslag 21
Britta Thomsen

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet insisterar på att 
använda sammanhållningsfonder för att 
finansiera åtgärder som strävar efter att öka 
antalet kvinnor anställda inom teknologi 

7. Europaparlamentet insisterar på att 
använda sammanhållningspolitiken för att 
finansiera åtgärder som strävar efter att öka 
antalet kvinnor anställda inom teknologi 
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och innovation samt att utbilda kvinnliga 
forskare

och innovation samt att utbilda kvinnliga 
forskare

Or. da

Ändringsförslag 22
Angelika Niebler

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet insisterar på att 
använda sammanhållningsfonder för att 
finansiera åtgärder som strävar efter att öka 
antalet kvinnor anställda inom teknologi 
och innovation samt att utbilda kvinnliga 
forskare.

7. Europaparlamentet insisterar på att 
använda strukturfonder för att finansiera 
åtgärder som strävar efter att öka antalet 
kvinnor anställda inom teknologi och 
innovation samt att utbilda kvinnliga 
forskare.

Or. en

Ändringsförslag 23
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet insisterar på att 
använda sammanhållningsfonder för att 
finansiera åtgärder som strävar efter att öka 
antalet kvinnor anställda inom teknologi 
och innovation samt att utbilda kvinnliga 
forskare.

7. Europaparlamentet insisterar på att 
använda sammanhållningsfonder för att 
finansiera åtgärder som strävar efter att öka 
antalet kvinnor anställda inom teknologi 
och innovation samt att utbilda kvinnliga 
forskare. Parlamentet påminner om att 
EU inte ska stödja forskning där 
mänskliga embryon förstörs eller delar av 
mänskliga embryon används om detta 
skulle leda till deras död.

Or. lt
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Ändringsförslag 24
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet insisterar på att 
använda sammanhållningsfonder för att 
finansiera åtgärder som strävar efter att öka 
antalet kvinnor anställda inom teknologi 
och innovation samt att utbilda kvinnliga 
forskare.

7. Europaparlamentet insisterar på att 
använda sammanhållningsfonder för att 
finansiera åtgärder som strävar efter att öka 
antalet kvinnor anställda inom teknologi 
och innovation samt att utbilda kvinnliga 
forskare. Parlamentet påminner om att 
EU inte ska stödja forskning där 
mänskliga embryon förstörs eller delar av 
mänskliga embryon används om detta 
skulle leda till deras död.

Or. lt

Ändringsförslag 25
Angelika Niebler

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa synergieffekter 
mellan strukturfonderna och det 
gemensamma strategiska ramverket för 
att garantera lika möjligheter och 
tillräckliga medel för kvinnliga forskare.

Or. en

Ändringsförslag 26
Angelika Niebler

Förslag till yttrande
Punkt 8
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar hur viktigt 
det är att främja forskningsområden där det 
inte råder någon könssegregation. 
Parlamentet uppmanar universiteten, 
EU-institutionerna och medlemsstaterna 
att framhålla vetenskap som ett 
intresseområde för båda könen från de 
tidiga utbildningsstadierna, genom att lyfta 
fram kvinnliga forskare som förebilder.

8. Europaparlamentet betonar hur viktigt 
det är att främja forskningsområden där det 
inte råder någon könssegregation. 
Parlamentet uppmanar universiteten och 
medlemsstaterna att framhålla vetenskap 
som ett intresseområde för båda könen från 
de tidiga utbildningsstadierna, genom att 
lyfta fram kvinnliga forskare som 
förebilder.

Or. en

Ändringsförslag 27
Britta Thomsen

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar hur viktigt 
det är att främja forskningsområden där det 
inte råder någon könssegregation. 
Parlamentet uppmanar universiteten, 
EU-institutionerna och medlemsstaterna att 
framhålla vetenskap som ett 
intresseområde för båda könen från de 
tidiga utbildningsstadierna, genom att lyfta 
fram kvinnliga forskare som förebilder.

8. Europaparlamentet betonar hur viktigt 
det är att främja forskningsområden där det 
inte råder någon könssegregation. 
Parlamentet uppmanar universiteten, 
EU-institutionerna och medlemsstaterna att 
framhålla vetenskap som ett 
intresseområde för båda könen från de 
tidiga utbildningsstadierna, genom att lyfta 
fram kvinnliga forskare som förebilder och 
genomföra informationskampanjer om 
möjligheterna att bli forskare.

Or. da

Ändringsförslag 28
Lena Ek

Förslag till yttrande
Punkt 8
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar hur viktigt 
det är att främja forskningsområden där det 
inte råder någon könssegregation. 
Parlamentet uppmanar universiteten, 
EU-institutionerna och medlemsstaterna att 
framhålla vetenskap som ett 
intresseområde för båda könen från de 
tidiga utbildningsstadierna, genom att lyfta 
fram kvinnliga forskare som förebilder.

8. Europaparlamentet betonar hur viktigt 
det är att främja forskningsområden där det 
inte råder någon könssegregation. 
Parlamentet uppmanar universiteten,
EU-institutionerna och medlemsstaterna att 
framhålla vetenskap som ett 
intresseområde för båda könen från de 
tidiga utbildningsstadierna, genom att lyfta 
fram kvinnliga forskare som förebilder och 
genomföra informationskampanjer om 
möjligheterna inom forskningen.

Or. en

Ändringsförslag 29
Britta Thomsen

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet framhåller vikten 
av att kvinnor är representerade på
ledande befattningar på
forskningsinstitutioner och inom konkreta 
forskningsprojekt.

Or. da

Ändringsförslag 30
Angelika Niebler

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
högskolorna att tillsätta minst en kvinnlig 
professor i vart och ett av högskolornas 
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olika organ, framför allt i 
tillsättningsnämnderna.

Or. de

Ändringsförslag 31
Lena Ek

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att kvinnor är representerade på 
ledande befattningar på
forskningsinstitutionerna och inom 
konkreta forskningsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 32
Andrea Češková

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet stöder och 
välkomnar plattformar som gör det 
möjligt för kvinnliga forskare att få och 
utbyta information om program, bidrag 
och internationella projekt, och som ger 
kvinnor tillgång till forskarnätverk och 
underlättar kontakter. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
samarbeta med sociala nätverk och stödja 
deras verksamhet.

Or. cs


