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Изменение 1

Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че над 60 % от 
завършилите университет са жени, но 
повечето висши университетски постове 
(например места за следдокторски 
изследвания и професорски постове) 
продължават да бъдат заемани от мъже;

А. като има предвид, че над 60 % от 
завършилите университет са жени, но 
повечето висши университетски постове 
(например места за следдокторски 
изследвания и професорски постове) 
продължават да бъдат заемани от мъже; 
като има предвид, че само 13 % от 
институциите в сектора на висшето 
образование са оглавявани от жени, а
в само 9 % от университетите 
директорите на персонала са жени и 
следователно имат значително по-
малко влияние при взимането на 
решения в областта на 
научноизследователската дейност;

Or. en

Изменение 2
Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Съображение Аа (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че до 2020 г. за 
35 % от всички работни места в ЕС 
ще е необходимо високо ниво на 
квалификация, и като има предвид, че
понастоящем само 26 % от 
работната сила притежават
диплома за висше образование;

Or. en
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Изменение 3
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Съображение Аа (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че общият 
процент жени студенти по 
математика, науки и технологии е
само 30,15 %, а доминираните от 
жени области са главно образование и 
обучение, здравеопазване и 
благоустройство, хуманитарни науки 
и изкуства;

Or. en

Изменение 4
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Съображение Аб (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че наличието 
на критична маса жени в процеса на 
взимане на решения остава твърде 
недостатъчно;

Or. en

Изменение 5
Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че делът на жените Б. като има предвид, че броят на 
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е обезпокояващо нисък в съветите за 
вземане на решения, свързани с 
научноизследователска дейност, с най-
нисък брой в Естония, Полша, Кипър, 
Словакия и Чешката република;

жените е тревожно нисък в съветите за 
вземане на решения, свързани с 
научноизследователска дейност;

Or. en

Изменение 6
Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че делът на жените 
е обезпокояващо нисък в съветите за 
вземане на решения, свързани с 
научноизследователска дейност, с най-
нисък брой в Естония, Полша, Кипър, 
Словакия и Чешката република;

Б. като има предвид, че делът на жените 
е обезпокояващо нисък в съветите за 
вземане на решения, свързани с 
научноизследователска дейност; като 
има предвид, че само 25 % от 
членовете на Европейския 
научноизследователски съвет  (ЕНС) 
са жени; като има предвид, че от 
създаването си през 2007 г. ЕНС е 
избрал 1 700 проекта, които да 
получат финансиране, 
представляващо 2,5 милиарда евро 
безвъзмездна помощ; като има 
предвид, че почти 90 % от тези 
безвъзмездни помощи са предоставени
на кандидати мъже;

Or. en

Изменение 7
Andrea Češková

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че делът на жените Б. като има предвид, че делът на жените 
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е обезпокояващо нисък в съветите за 
вземане на решения, свързани с 
научноизследователска дейност, с най-
нисък брой в Естония, Полша, Кипър, 
Словакия и Чешката Република;

е обезпокояващо нисък в съветите за 
вземане на решения, свързани с 
научноизследователска дейност;

Or. en

Изменение 8
Mary Honeyball

Проектостановище
Съображение Ба (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че 
стратегията „ЕС 2020“ очертава 
необходимостта от интелигентен 
растеж в ЕС и подчертава 
важността на политиката за научни 
изследвания, развитие и иновации и че 
въпреки това броят жени, завършили 
висше образование в областта на 
науката, технологиите, 
инженерните науки и математиката 
остава нисък, като само 20 % от 
завършилите инженери са жени;

Or. en

Изменение 9
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава университетите, 
институциите на ЕС и държавите 
членки да насърчават младите жени да 
изучават учебни специалности, в които 
жените все още са по-слабо 

1. призовава университетите, 
институциите на ЕС и държавите 
членки да насърчават младите жени да 
изучават учебни специалности, в които 
жените все още са по-слабо 
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представени, особено науката, 
технологиите, инженерните науки и 
математиката, и да ги информират за 
възможностите да станат изследователи 
и за предоставените възможности в 
научната област, включително 
приложните научни изследвания, тъй 
като това следва да освободи 
неоползотворен потенциал;

представени, особено науката, 
технологиите, инженерните науки и 
математиката, и да ги информират за 
възможностите да станат изследователи 
и за предоставените възможности в 
научната област, включително 
приложните научни изследвания, тъй 
като това следва да освободи 
неоползотворен потенциал; разумният 
баланс между половете следва да бъде 
задължителен в обучението и 
всякакъв дисбаланс трябва да бъде 
оправдан;

Or. en

Изменение 10
Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава университетите, 
институциите на ЕС и държавите 
членки да насърчават младите жени да 
изучават учебни специалности, в които 
жените все още са по-слабо 
представени, особено науката, 
технологиите, инженерните науки и 
математиката, и да ги информират за 
възможностите да станат изследователи 
и за предоставените възможности в 
научната област, включително 
приложните научни изследвания, тъй 
като това следва да освободи 
неоползотворен потенциал;

1. Призовава университетите, 
институциите на ЕС и държавите
членки да насърчават младите жени да 
изучават учебни специалности, в които 
жените все още са по-слабо 
представени, особено науката, 
технологиите, инженерните науки и 
математиката, които предоставят 
базата за високо равнище на умения в 
областта на нисковъглеродните 
емисии; подчертава, че 
стереотипите, засягащи тези 
професии, трябва да бъдат 
премахнати, например чрез 
информиране, особено на младите 
жени, за възможностите да станат 
изследователи и за предоставените 
възможности в научната област, 
включително приложните научни 
изследвания, тъй като това следва да 
освободи неоползотворен потенциал;
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Or. en

Изменение 11
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава университетите, 
институциите на ЕС и държавите 
членки да насърчават младите жени да 
изучават учебни специалности, в които 
жените все още са по-слабо 
представени, особено науката, 
технологиите, инженерните науки и 
математиката, и да ги информират за 
възможностите да станат изследователи 
и за предоставените възможности в 
научната област, включително 
приложните научни изследвания, тъй 
като това следва да освободи 
неоползотворен потенциал;

1. призовава университетите, 
институциите на ЕС и държавите 
членки да насърчават младите жени да 
изучават учебни специалности, в които 
жените все още са по-слабо 
представени, особено науката, 
технологиите, информационните 
технологии, инженерните науки и 
математиката, и да ги информират за 
възможностите да станат изследователи 
и за предоставените възможности в 
научната област, включително 
приложните научни изследвания, тъй 
като това следва да освободи 
неоползотворен потенциал; 

Or. en

Изменение 12
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 1 - точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) призовава висшите учебни 
заведения и университетите да 
предлагат специални 
квалификационни курсове в областта 
на науката, технологиите, 
инженерните науки и математиката 
с цел информиране и насърчаване на 
жените да учат и да се развиват 
професионално в области, в които 
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преобладават мъжете;

Or. it

Изменение 13
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че в европейските 
образователни системи все още 
продължава да съществува 
неравенство между половете въпреки 
политиките срещу него, които се 
прилагат от всички държави членки, 
както и че такива ситуации 
определят както учебните 
резултати, така и избора на учебни 
курсове и професии, като влияят 
отрицателно върху икономическия 
растеж и социалното положение;

Or. it

Изменение 14
Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава университетите и 
колежите в сферата на висшето 
образование да подкрепят и 
насърчават изучаването на науки за 
пола както в програмите на 
студентите, така и в програмите за 
следдипломна квалификация;

Or. en
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Изменение 15
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава държавите членки и 
институциите в сферата на висшето 
образование да въведат специални 
програми и фондове, наставнически 
програми и обществени проекти за 
повишаване на участието на млади 
жени в обучението и в 
научноизследователската и развойна 
дейност, както и в сектора на 
информационните технологии, и да 
използват оптимално примерите за 
подражание и съветниците като 
средство за информиране и насочване 
на жените студенти по отношение 
на избора им на кариера;

Or. en

Изменение 16
Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава университетите и колежите 
в сферата на висшето образование да 
признаят факта, че учащите се жени 
могат да имат специфични отговорности 
извън учението — например, полагане 
на грижи за малки деца или възрастни 
роднини;

2. призовава университетите и колежите 
в сферата на висшето образование да 
признаят факта, че учащите се жени 
могат да имат специфични отговорности 
извън учението — например, грижи за 
малки деца или възрастни роднини; 
подчертава необходимостта
университетите да предоставят на 
жените студенти инфраструктури, 
които да улеснят равнопоставеното 
им участие в обучението и 
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научноизследователската дейност;

Or. en

Изменение 17
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава университетите и колежите 
в сферата на висшето образование да 
признаят факта, че учащите се жени 
могат да имат специфични отговорности 
извън учението — например, полагане 
на грижи за малки деца или възрастни 
роднини;

2. призовава университетите и колежите 
в сферата на висшето образование да 
признаят факта, че учащите се жени 
могат да имат специфични отговорности 
извън учението — например, полагане 
на грижи за малки деца или възрастни 
роднини; предоставянето на 
достатъчен брой възможности за 
висококачествени и достъпни грижи 
за малки деца на приемлива цена е 
жизненоважна стъпка в 
предлагането на родителите, и 
особено на жените, на истинска 
възможност за образование; друга
възможна реформа би било
подобряването на общинските
центрове;

Or. en

Изменение 18
Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава университетите и колежите 
в сферата на висшето образование да 
признаят факта, че учащите се жени
могат да имат специфични отговорности 

2. отбелязва, че споделянето на 
домакинските и семейните
задължения между мъжете и 
жените е абсолютно необходимо 
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извън учението — например, полагане 
на грижи за малки деца или възрастни 
роднини;

условие за напредъка и постигането 
на равнопоставеност между мъже и 
жени; призовава университетите и 
колежите в сферата на висшето 
образование да признаят факта, че 
учащите се мъже и жени могат да имат 
специфични отговорности извън 
учението — например, полагане на 
грижи за малки деца или възрастни 
роднини;

Or. en

Изменение 19
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава университетите и колежите 
в сферата на висшето образование да 
признаят факта, че учащите се жени 
могат да имат специфични отговорности 
извън учението — например, полагане 
на грижи за малки деца или възрастни 
роднини;

2. призовава университетите и колежите 
в сферата на висшето образование да 
признаят факта, че учащите се жени 
могат да имат специфични 
допълнителни отговорности извън 
учението — например, полагане на 
грижи за малки деца или възрастни 
роднини; поради това насърчава 
въвеждането на по-голямо 
разнообразие от начини за обучение, 
например задочно и дистанционно;

Or. en

Изменение 20
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава университетите и колежите 2. призовава университетите и колежите 
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в сферата на висшето образование да 
признаят факта, че учащите се жени 
могат да имат специфични отговорности 
извън учението — например, полагане 
на грижи за малки деца или възрастни 
роднини;

в сферата на висшето образование да 
признаят факта, че учащите се жени 
могат да имат специфични отговорности 
извън учението — например, полагане 
на грижи за малки деца или възрастни 
роднини, и ги насърчава да 
разработят планове за индивидуално 
обучение за тези учащи се жени; в 
този контекст също така напомня 
на държавите членки и на 
европейските институции да 
увеличат финансовата подкрепа за 
програми за обучение през целия 
живот, което да позволи на тези 
жени да продължат обучението си, 
да се върнат на работа и да 
хармонизират професионалните и 
личните си задължения;

Or. en

Изменение 21
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че за да се постигне 
действително равенство между 
половете в областта на 
образованието е от съществено 
значение да се премахнат все още 
съществуващите стереотипи, като 
се насърчават настоятелно
политики, подпомагащи равенството 
между мъжете и жените;

Or. it

Изменение 22
Katarína Neveďalová
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Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава държавите членки да 
последват добрия пример на така 
наречените университети „трета 
възраст“ или „трето поколение“ и да 
насърчават жените да се записват;

Or. en

Изменение 23
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е необходимо да се 
преразгледат критериите за повишение 
на висши постове, ориентирани към 
научните изследвания (например 
професорски постове), за да се включи 
значително отчитане на 
проблематиката, свързана с половата 
принадлежност, и да се решава въпросът 
с липсата на жени на тези постове, и 
да се признае, че вероятността жените 
да прекъснат кариерата си, за да 
създадат семейство, е много по-голяма, 
отколкото при мъжете;

3. счита, че е необходимо да се 
преразгледат критериите за повишение 
на висши постове, ориентирани към 
научните изследвания (например 
професорски постове), за да се включи 
значително отчитане на 
проблематиката, свързана с половата 
принадлежност, и да се решава въпросът 
с недостига на жени на висши постове
в обществената
научноизследователска дейност,
участието на жените в науките и 
технологиите може да допринесе за 
повече иновации, по-високо качество и 
по-голяма конкурентоспособност на 
научните и промишлените
изследвания и трябва да се насърчава, 
както и да се признае, че вероятността 
жените да прекъснат кариерата си, за да 
създадат семейство, е много по-голяма, 
отколкото при мъжете;

Or. en
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Изменение 24
Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е необходимо да се
преразгледат критериите за 
повишение на висши постове, 
ориентирани към научните 
изследвания (например професорски 
постове), за да се включи значително 
отчитане на проблематиката, свързана с 
половата принадлежност, и да се 
решава въпросът с липсата на жени на 
тези постове, и да се признае, че 
вероятността жените да прекъснат 
кариерата си, за да създадат семейство, 
е много по-голяма, отколкото при 
мъжете;

3. счита, че е необходимо да се включи 
значително отчитане на 
проблематиката, свързана с половата 
принадлежност, при висшите 
научноизследователски и учителски 
постове; обръща внимание на липсата 
на жени на тези постове, и напомня, че 
вероятността жените да прекъснат 
кариерата си, за да създадат семейство, 
е по-голяма, отколкото при мъжете;

Or. en

Изменение 25
Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е необходимо да се 
преразгледат критериите за повишение 
на висши постове, ориентирани към 
научните изследвания (например 
професорски постове), за да се включи 
значително отчитане на 
проблематиката, свързана с половата 
принадлежност, и да се решава въпросът 
с липсата на жени на тези постове, и да 
се признае, че вероятността жените 
да прекъснат кариерата си, за да 
създадат семейство, е много по-
голяма, отколкото при мъжете;

3. счита, че е необходимо да се 
преразгледат критериите за повишение 
на висши постове, ориентирани към 
научните изследвания (например 
професорски постове), за да се включи 
значително отчитане на 
проблематиката, свързана с половата 
принадлежност, и да се решава въпросът 
с липсата на жени на тези постове;
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Or. en

Изменение 26
Andrea Češková

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е необходимо да се 
преразгледат критериите за 
повишение на висши постове, 
ориентирани към научните 
изследвания (например професорски 
постове), за да се включи значително 
отчитане на проблематиката, 
свързана с половата принадлежност,
и да се решава въпросът с липсата на 
жени на тези постове, и да се признае, 
че вероятността жените да прекъснат 
кариерата си, за да създадат семейство, 
е много по-голяма, отколкото при 
мъжете;

3. счита, че е необходимо да се реши
въпросът с липсата на жени на висши 
научноизследователски постове 
(например професорски постове) и да се 
признае, че вероятността жените да 
прекъснат кариерата си, за да създадат 
семейство е много по-голяма отколкото 
при мъжете; поради това призовава 
университетите и 
научноизследователските 
институции да предоставят 
подходящи мерки за балансиране на 
академичната кариера и семейния 
живот (грижи за деца, гъвкави
отпуски и др.);

Or. en

Изменение 27
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е необходимо да се 
преразгледат критериите за повишение 
на висши постове, ориентирани към 
научните изследвания (например 
професорски постове), за да се включи 
значително отчитане на 
проблематиката, свързана с половата 
принадлежност, и да се решава 
въпросът с липсата на жени на тези 

3. счита, че е необходимо да се 
преразгледат критериите за повишение 
на висши постове, ориентирани към 
научните изследвания (например 
професорски постове), с цел 
балансирано представителство на 
половете, и да се решава въпросът с 
липсата на жени на тези постове, и да се 
признае, че вероятността жените да 
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постове, и да се признае, че 
вероятността жените да прекъснат 
кариерата си, за да създадат семейство, 
е много по-голяма, отколкото при 
мъжете;

прекъснат кариерата си, за да създадат 
семейство, е много по-голяма, 
отколкото при мъжете;

Or. en

Изменение 28
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е необходимо да се 
преразгледат критериите за повишение 
на висши постове, ориентирани към 
научните изследвания (например 
професорски постове), за да се включи 
значително отчитане на 
проблематиката, свързана с половата 
принадлежност, и да се решава въпросът 
с липсата на жени на тези постове, и да 
се признае, че вероятността жените 
да прекъснат кариерата си, за да 
създадат семейство, е много по-
голяма, отколкото при мъжете;

3. счита, че е необходимо да се 
преразгледат критериите за повишение 
на висши постове, ориентирани към 
научните изследвания (например 
професорски постове), за да се включи 
значително отчитане на 
проблематиката, свързана с половата 
принадлежност, и да се решава въпросът 
с липсата на жени на тези постове;

Or. en

Изменение 29
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. припомня, че във всички държави
членки инициативите, насочени към 
повишаване на информираността
относно равенството между 
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половете и неговото насърчаване в 
областта на образованието, са все 
още малко; препоръчва провеждането 
на специално обучение на 
преподавателите относно 
равенството между мъжете и 
жените;

Or. it

Изменение 30
Andrea Češková

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че е необходимо 
институциите за висше образование 
и следдипломна квалификация да 
преразгледат вътрешните си 
инструменти, така че да могат да 
назначават и повишават най-добрите 
хора, в това число значителен брой 
жени;

Or. en

Изменение 31
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. насърчава държавите членки и 
институциите за висше образование 
да увеличат броя жени професори и 
научни изследователи, както и да 
започнат информационни кампании в 
медиите, за да решат въпроса с 
недостатъчното представяне на 
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жените в специалностите 
математика, науки и технологии;

Or. en

Изменение 32
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че много от учащите 
се жени в професионалните учебни 
заведения и в средно образователните 
училища продължават да избират 
кариери според традиционните 
полови роли; поради това подчертава 
необходимостта от по-добра 
професионална ориентация, за да се 
преодолеят все още съществуващите 
стереотипи;

Or. it

Изменение 33
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава институциите за висше 
образование да поставят критерий за 
поне 40 % от всички места за жени 
преподаватели и 50 % от всички 
доктори и професори, както и да 
създават допълнителен пост, по-
специално когато има само един пост
или нечетен брой постове, за да се 
постигне абсолютен баланс между 
половете;
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Or. en

Изменение 34
Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че висшето образование
следва да осигури механизми, за да
предостави на жените възможност да 
постигнат по-добри позиции в частния 
сектор и да развият своите 
предприемачески способности, като 
по този начин насърчат растежа и 
създаването на работни места в ЕС; 
следователно настоява, че жените
следва да бъдат насърчавани активно 
да участват в партньорства между 
университетите и частния сектор, 
например чрез новосъздадени 
предприятия или странични 
предприятия на базата на научна работа;

4. насърчава университетите, 
институциите за висше образование 
и научни изследвания да приемат и 
прилагат стратегии за 
равнопоставеност в организациите си 
и да провеждат оценки на влиянието 
на пола при взимането на решения;
припомня, че тези институции също 
трябва да осигуряват еднакво 
третиране и еднакви възможности за 
жените и мъжете в работата и 
образованието; подчертава, че с оглед 
на тази цел следва да се приемат 
мерки за предотвратяване на всякаква 
дискриминация, за да имат 
възможност жените да постигнат по-
добри позиции в частния и 
обществения сектор; насърчава
жените да участват в партньорства 
между университетите и частния сектор, 
например чрез новосъздадени 
предприятия или странични 
предприятия на базата на научна работа;

Or. en

Изменение 35
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че висшето образование 4. припомня, че висшето образование 
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следва да осигури механизми, за да 
предостави на жените възможност да 
постигнат по-добри позиции в частния 
сектор и да развият своите 
предприемачески способности, като по 
този начин насърчат растежа и 
създаването на работни места в ЕС; 
следователно настоява, че жените 
следва да бъдат насърчавани активно да 
участват в партньорства между 
университетите и частния сектор, 
например чрез новосъздадени 
предприятия или странични 
предприятия на базата на научна работа;

следва да осигури механизми, за да 
предостави на жените възможност да 
постигнат по-добри позиции в частния 
сектор и да развият своите 
предприемачески способности, като по 
този начин насърчат растежа и 
създаването на работни места в ЕС; 
следователно настоява, че жените 
следва да бъдат насърчавани активно да 
участват в партньорства и 
сътрудничества между университетите 
и частния сектор, например чрез 
новосъздадени предприятия или 
странични предприятия на базата на 
научна работа;

Or. en

Изменение 36
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че за ефективно 
противопоставяне на неравенството 
между половете, което все още 
съществува в областта на 
образованието, е необходимо да се 
насърчи политическото 
сътрудничество между държавите
членки, като се подпомага както 
обменът на добри практики, така и 
осигуряването на специални програми 
за финансиране;

Or. it

Изменение 37
Katarína Neveďalová
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава университетите и 
колежите в сферата на висшето 
образование да увеличат 
представителството на жените в 
съветите за вземане на решения, 
свързани с научноизследователска 
дейност, с оглед да се насърчат повече 
жени да работят във висшето 
образование;

5. призовава университетите и 
институциите в сферата на висшето 
образование да увеличат 
представителството на жените в 
съветите за вземане на решения, 
свързани с научноизследователска 
дейност, с оглед да се насърчат повече 
жени да работят във висшето 
образование;

Or. en

Изменение 38
Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава настоятелно всички 
държави от процеса от Болоня да 
въведат национални рамки за 
квалификация и да развият и 
подкрепят финансово взаимното 
признаване;

Or. en

Изменение 39
Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. отново посочва съобщението на 
Комисията от 1 март 2011 г. за 
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предложение за европейско 
законодателство през 2012 г., 
включващо задължителни цели за 
повишено представяне на всеки пол до 
минимум 40 %, ако дружествата не 
увеличат доброволно броя жени в 
своите органи за взимане на решения с 
5 % годишно, като се достигне 30 % 
представителство на жените до 2015 
г. и 40 % до 2020 г.;

Or. en

Изменение 40
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. признава, че жените все още 
срещат пречки пред постигането на 
най-висшите постове при 
следдипломна квалификация и 
научноизследователска дейност; 
поради това призовава държавите
членки и университетите да 
създадат и въведат национални 
стратегии, за да гарантират 
участието на жените в споменатите 
дейности;

Or. en

Изменение 41
Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава за допълнителна 



PE480.849v01-00 24/28 AM\891370BG.doc

BG

правителствена подкрепа за 
въвеждането на мерки за разширяване 
на достъпа на студенти от 
недостатъчно представени групи и 
по-ниски социално-икономически 
слоеве, както и на имигранти и 
представители на малцинствата;

Or. en

Изменение 42
Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава Комисията и 
държавите членки да създадат 
програми за обучение и подкрепа на 
млади жени учени за участие в 
научноизследователски програми и 
кандидатури за безвъзмездна помощ, 
за да им помогнат да останат в 
академичните и 
научноизследователските среди;

Or. en

Изменение 43
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че разликата в 
заплащането между мъжете и жените е 
все още силно обезпокоителна и че в 
областта на висшето образование 
жените изследователи и професори 
получават по-ниско заплащане, 

6. подчертава, че разликата в 
заплащането между мъжете и жените е 
все още силно обезпокоителна, факт е, 
че жените имат по-малко ресурси в 
работния си живот и че при 
пенсиониране се изправят пред повече 
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отколкото мъжете на същото ниво. трудности при достъпа до финанси, и 
че в областта на висшето образование 
жените изследователи и професори 
получават по-ниско заплащане 
отколкото мъжете на същото ниво и 
поради това жените са по-засегнати 
от мъжете от всички форми на 
бедност, включително бедност сред 
заетите; разликата в заплащането 
между мъжете и жените е цена, 
която нито някоя държава членка, 
нито Европа като цяло може да си 
позволи;

Or. en

Изменение 44
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. Подчертава, че разликата в 
заплащането между мъжете и жените е 
все още силно обезпокоителна и че в 
областта на висшето образование 
жените изследователи и професори 
получават по-ниско заплащане, 
отколкото мъжете на същото ниво.

6. Подчертава, че разликата в 
заплащането между мъжете и жените е 
все още силно обезпокоителна и че в 
областта на висшето образование 
жените изследователи и професори 
получават по-ниско заплащане, 
отколкото мъжете на същото ниво; 
призовава към еднаква система за 
възнаграждение за едни и същи 
постове в сферата на 
научноизследователската дейност;

Or. en

Изменение 45
Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. отправя критики към дневния ред 
на Комисията за модернизиране на 
системите за висше образование в 
Европа, тъй като в него не са взети 
предвид половете и стремежът за 
равенство между мъжете и жените 
във всички области на практика не 
съществува;

Or. en

Изменение 46
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава държавите членки да 
въведат условието за полово 
балансиран научноизследователски 
екип като критерий за допускане на 
научноизследователски проекти до 
държавно финансиране;

Or. en

Изменение 47
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. напомня, че като следствие от 
факта, че квалификациите им от 
висшето образование не са 
достатъчно привлекателни на пазара, 
жените по-често се оказват 
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прекалено квалифицирани и 
недостатъчно платени на работното 
си място и често остават на 
несигурна работа или безработни, 
което в началото на кариерата 
допълнително ги поставя в неизгодно 
положение на трудовия пазар, 
подхранвайки цикъла на 
неравностойно заплащане;

Or. en

Изменение 48
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че подобряването на 
участието на млади жени на 
трудовия пазар има особено 
положителен ефект върху 
конкурентоспособността и растежа, 
както и върху осигуряването на 
икономическата независимост на 
жените в ранните и късните етапи 
от живота им;

Or. en

Изменение 49
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. насърчава институциите за висше 
образование да включат принципа за 
равнопоставеност на жените и 
мъжете в учебната програма, тъй 
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като той все още липсва в голяма 
степен;

Or. en


