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Módosítás 1
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az egyetemi diplomát szerző 
diákok több mint 60%-a nő, ám a 
magasabb egyetemi (így a posztdoktori 
pozíciók és egyetemi tanári) állások 
többségét még mindig férfiak töltik be,

A. mivel az egyetemi diplomát szerző 
diákok több mint 60%-a nő, ám a 
magasabb egyetemi (így a posztdoktori 
pozíciók és egyetemi tanári) állások 
többségét még mindig férfiak töltik be,
mivel a felsőoktatási ágazatban csupán az 
intézmények 13%-ának élén áll nő és az 
egyetemek mindössze 9%-a működik női 
személyzeti vezetővel, így pedig a nők jóval 
kisebb befolyással vannak a kutatással 
kapcsolatos döntéshozatalra,

Or. en

Módosítás 2
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az összes uniós munkahely 
35%-a 2020-ra magas szintű képzettséget 
igényel majd, és mivel jelenleg a 
munkaerő mindössze 26%-a rendelkezik 
felsőfokú képesítéssel,

Or. en

Módosítás 3
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a matematikát, 
természettudományokat és műszaki 
tudományokat (MST) hallgatók körében a 
nők aránya csupán a 30,15%-ot éri el, míg 
az oktatás és képzés, az egészség és jólét, 
valamint a bölcsészettudományok és 
művészetek területén sokkal inkább a nők 
vannak többségben,

Or. en

Módosítás 4
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a nők alkotta kritikus tömeg 
jelenléte a döntéshozatali folyamatban 
még távolról sem kielégítő,

Or. en

Módosítás 5
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a kutatáshoz kapcsolódó 
döntéshozói szervekben nyugtalanítóan
alacsony a nők aránya – a nők 
Észtországban, Lengyelországban,
Cipruson, Szlovákiában és a Cseh 
Köztársaságban vannak jelen a legkisebb 
számban az ilyen testületekben;

B. mivel a kutatási döntéshozó szervekben 
aggasztóan alacsony a nők száma,
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Or. en

Módosítás 6
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a kutatáshoz kapcsolódó 
döntéshozói szervekben nyugtalanítóan 
alacsony a nők aránya – a nők 
Észtországban, Lengyelországban,
Cipruson, Szlovákiában és a Cseh 
Köztársaságban vannak jelen a legkisebb 
számban az ilyen testületekben;

B. mivel a kutatáshoz kapcsolódó 
döntéshozói szervekben nyugtalanítóan 
alacsony a nők aránya, mivel az Európai 
Kutatási Tanács (EKT) tagjainak 
mindössze 25%-a nő, mivel annak 2007. 
évi megalakulása óta 1700 projektet 
választottak ki arra, hogy az EKT-tól 
finanszírozásban részesüljön, ami 
támogatás formájában nyújtott mintegy 
2,5 milliárd eurónak felel meg, és mivel e 
támogatások csaknem 90%-át férfiak
számára ítélték oda,

Or. en

Módosítás 7
Andrea Češková

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a kutatáshoz kapcsolódó 
döntéshozói szervekben nyugtalanítóan 
alacsony a nők aránya – a nők 
Észtországban, Lengyelországban, 
Cipruson, Szlovákiában és a Cseh 
Köztársaságban vannak jelen a legkisebb 
számban az ilyen testületekben;

B. mivel a kutatáshoz kapcsolódó 
döntéshozói szervekben nyugtalanítóan 
alacsony a nők aránya,

Or. en
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Módosítás 8
Mary Honeyball

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az EU 2020 stratégia felvázolja 
az intelligens növekedés szükségességét az 
EU-ban, valamint hangsúlyozza a K+F és 
az innovációs politika fontosságát, 
azonban továbbra is alacsony a 
természettudományi, technológiai,
műszaki és matematikai (STEM-
tantárgyak) végzettséggel rendelkező nők 
száma, a mérnöki végzettségűek körében 
pedig mindössze 20%-ra tehető a nők 
aránya,

Or. en

Módosítás 9
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja az egyetemeket, az uniós 
intézményeket és a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a fiatal nőket olyan tárgyak 
tanulására, amelyek terén a nők még 
mindig alacsony számban képviseltetik 
magukat, különös tekintettel a 
természettudományokra, a technológiára, a 
mérnöki tudományokra és a matematikára, 
és ismertessék meg őket azzal, hogy 
miként válhatnak kutatóvá, illetve milyen 
lehetőségeik nyílnak a kutatás terén, 
ideértve az alkalmazott kutatást is, mivel ez 
felszabadíthatja a kiaknázatlan 
tehetségeket;

1. felszólítja az egyetemeket, az uniós 
intézményeket és a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a fiatal nőket olyan tárgyak 
tanulására, amelyek terén a nők még 
mindig alacsony számban képviseltetik 
magukat, különös tekintettel a 
természettudományokra, a technológiára, a 
mérnöki tudományokra és a matematikára, 
és ismertessék meg őket azzal, hogy 
miként válhatnak kutatóvá, illetve milyen 
lehetőségeik nyílnak a kutatás terén, 
ideértve az alkalmazott kutatást is, mivel ez 
felszabadíthatja a kiaknázatlan 
tehetségeket; kötelezővé kell tenni a 
nemek közötti ésszerű egyensúlyt az 
oktatásban, az egyenlőtlenségeket pedig 
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meg kell indokolni;

Or. en

Módosítás 10
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja az egyetemeket, az uniós 
intézményeket és a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a fiatal nőket olyan tárgyak 
tanulására, amelyek terén a nők még 
mindig alacsony számban képviseltetik 
magukat, különös tekintettel a 
természettudományokra, a technológiára, a 
mérnöki tudományokra és a matematikára, 
és ismertessék meg őket azzal, hogy 
miként válhatnak kutatóvá, illetve milyen 
lehetőségeik nyílnak a kutatás terén, 
ideértve az alkalmazott kutatást is, mivel ez 
felszabadíthatja a kiaknázatlan 
tehetségeket;

1. felszólítja az egyetemeket, az uniós 
intézményeket és a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a fiatal nőket olyan tárgyak 
tanulására, amelyek terén a nők még 
mindig alacsony számban képviseltetik 
magukat, különös tekintettel a 
természettudományokra, a technológiára, a 
mérnöki tudományokra és a matematikára, 
amelyek megteremtik az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság 
kialakításához szükséges magas szintű 
készségek alapjait, továbbá hangsúlyozza, 
hogy az említett szakmákhoz fűződő 
sztereotípiákkal foglalkozni kell, például 
oly módon, hogy mindenekelőtt a fiatal 
nőket megismertetik azzal, hogy miként 
válhatnak kutatóvá, illetve milyen 
lehetőségeik nyílnak a kutatás terén, 
ideértve az alkalmazott kutatást is, mivel ez 
felszabadíthatja a kiaknázatlan 
tehetségeket;

Or. en

Módosítás 11
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja az egyetemeket, az uniós 
intézményeket és a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a fiatal nőket olyan tárgyak 
tanulására, amelyek terén a nők még 
mindig alacsony számban képviseltetik 
magukat, különös tekintettel a 
természettudományokra, a technológiára, a 
mérnöki tudományokra és a matematikára, 
és ismertessék meg őket azzal, hogy 
miként válhatnak kutatóvá, illetve milyen 
lehetőségeik nyílnak a kutatás terén, 
ideértve az alkalmazott kutatást is, mivel ez 
felszabadíthatja a kiaknázatlan 
tehetségeket;

1. felszólítja az egyetemeket, az uniós 
intézményeket és a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a fiatal nőket olyan tárgyak 
tanulására, amelyek terén a nők még 
mindig alacsony számban képviseltetik 
magukat, különös tekintettel a 
természettudományokra, a technológiára, 
az információtechnológiára, a mérnöki 
tudományokra és a matematikára, és 
ismertessék meg őket azzal, hogy miként 
válhatnak kutatóvá, illetve milyen 
lehetőségeik nyílnak a kutatás terén, 
ideértve az alkalmazott kutatást is, mivel ez 
felszabadíthatja a kiaknázatlan 
tehetségeket; 

Or. en

Módosítás 12
Barbara Matera

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a középiskolákat és az 
egyetemeket, hogy a nyújtsanak egyedi
orientációs képzéseket a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
területén a nők tájékoztatása és annak 
érdekében, hogy ösztönözzék őket arra, 
hogy azokon a területeken folytassanak 
tanulmányokat, illetve helyezkedjenek el, 
amelyeken a férfiak aránya túlsúlyban 
van;

Or. it
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Módosítás 13
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy az európai oktatási 
rendszerekre továbbra is jellemző a nemek 
közötti aránytalanság annak ellenére, 
hogy mára szinte valamennyi tagállam 
végrehajtotta az ennek leküzdésére 
irányuló politikákat, ez a helyzet pedig
befolyásolja az iskolai teljesítményeket, 
valamint a képzések és a hivatások
kiválasztását, és hátrányosan érinti a 
gazdasági növekedést és a jóléti államot;

Or. it

Módosítás 14
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja az egyetemeket és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy az 
alapképzés és a posztgraduális képzés 
szintjén egyaránt támogassák és 
ösztönözzék a társadalmi nemek 
kutatásával foglalkozó tanulmányokat 
(„gender studies”);

Or. en

Módosítás 15
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a tagállamokat és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy 
vezessenek be egyedi programokat és 
finanszírozást, mentori rendszereket és 
közösségi projekteket annak érdekében, 
hogy fokozzák a fiatal nők képzését, 
valamint növeljék a kutatásban és 
fejlesztésben, az IT-ágazatban és a zöld 
gazdaságban való részvételüket, továbbá 
maximálisan használják ki a 
szerepmintákban és úttörő 
tevékenységekben rejlő lehetőségeket, 
amelyek révén tájékoztatást és tanácsadást 
nyújthatnak a női hallgatóknak
pályaválasztásukkal kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 16
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja az egyetemeket és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy ismerjék 
el annak a tényét, hogy a női tanulóknak a 
tanuláson kívül lehetnek egyéni 
felelősségeik, például fiatal gyermekek 
nevelése vagy idős rokonok gondozása;

2. felszólítja az egyetemeket és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy ismerjék 
el annak a tényét, hogy a női tanulóknak a 
tanuláson kívül lehetnek egyéni 
felelősségeik, például fiatal gyermekek 
nevelése vagy idős rokonok gondozása;
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
az egyetemek olyan infrastruktúrát 
biztosítsanak a női hallgatóik számára, 
amely elősegíti a tanulmányokban és a 
kutatásban való egyenlő részvételüket;

Or. en
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Módosítás 17
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja az egyetemeket és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy ismerjék 
el annak a tényét, hogy a női tanulóknak a 
tanuláson kívül lehetnek egyéni 
felelősségeik, például fiatal gyermekek 
nevelése vagy idős rokonok gondozása;

2. felszólítja az egyetemeket és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy ismerjék 
el annak a tényét, hogy a női tanulóknak a 
tanuláson kívül lehetnek egyéni 
felelősségeik, például fiatal gyermekek 
nevelése vagy idős rokonok gondozása; a 
megfelelő mennyiségű, kiváló minőségű, 
megfizethető és elérhető 
gyermekgondozási létesítmények 
biztosítása elengedhetetlen lépés ahhoz, 
hogy a szülők és különösen a nők számára 
ténylegesen fennálljon a tanulás
lehetősége; további reformok közé 
sorolható például a közösségi központok 
tevékenységének javítása;

Or. en

Módosítás 18
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja az egyetemeket és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy ismerjék 
el annak a tényét, hogy a női tanulóknak a 
tanuláson kívül lehetnek egyéni 
felelősségeik, például fiatal gyermekek 
nevelése vagy idős rokonok gondozása;

2. rámutat arra, hogy az otthoni és családi 
feladatok férfiak és nők közötti 
megosztása elengedhetetlen a nemek 
közötti egyenlőség javításához és 
eléréséhez, és felszólítja az egyetemeket és 
a felsőoktatási intézményeket, hogy 
ismerjék el annak a tényét, hogy a férfi és 
a női tanulóknak a tanuláson kívül lehetnek 
egyéni felelősségeik, például fiatal 
gyermekek nevelése vagy idős rokonok 
gondozása;
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Or. en

Módosítás 19
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja az egyetemeket és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy ismerjék 
el annak a tényét, hogy a női tanulóknak a 
tanuláson kívül lehetnek egyéni 
felelősségeik, például fiatal gyermekek 
nevelése vagy idős rokonok gondozása;

2. felszólítja az egyetemeket és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy ismerjék 
el annak a tényét, hogy a női tanulóknak a 
tanuláson kívül lehetnek további egyéni 
felelősségeik, például fiatal gyermekek 
nevelése vagy idős rokonok gondozása;
ezért szorgalmazza a változatosabb képzési 
módok, így például a részidős oktatás és a 
távoktatás bevezetését;

Or. en

Módosítás 20
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja az egyetemeket és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy ismerjék 
el annak a tényét, hogy a női tanulóknak a 
tanuláson kívül lehetnek egyéni 
felelősségeik, például fiatal gyermekek 
nevelése vagy idős rokonok gondozása;

2. felszólítja az egyetemeket és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy ismerjék 
el annak a tényét, hogy a női tanulóknak a 
tanuláson kívül lehetnek egyéni 
felelősségeik, például fiatal gyermekek 
nevelése vagy idős rokonok gondozása, és 
arra ösztönzi őket, hogy dolgozzanak ki 
egyéni tanulmányi terveket az ilyen női 
hallgatók számára; ebben az 
összefüggésben egyúttal arra emlékezteti a 
tagállamokat és az uniós intézményeket, 
hogy növeljék az egész életen át tartó 
tanulás pénzügyi támogatását annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon számukra 
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tanulmányaik folytatása, a 
munkaerőpiacra történő visszatérés, 
valamint szakmai és személyes feladataik 
összehangolása;

Or. en

Módosítás 21
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az oktatás terén a 
nemek közötti egyenlőség tényleges 
elérése érdekében kiemelt fontosságú a
meglévő sztereotípiák felszámolása a 
nemek közötti egyenlőséget célzó 
ambiciózus politikák előmozdítása révén;

Or. it

Módosítás 22
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
kövessék az idősek tanulását lehetővé 
tevő, úgynevezett harmadik generációs 
egyetemek jó példáját, és ösztönözzék a 
nők jelentkezését;

Or. en

Módosítás 23
Angelika Werthmann
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. szükségesnek tartja a kutatással 
kapcsolatos magasabb (pl.: egyetemi 
tanári) pozíciókba való kinevezés 
feltételeinek felülvizsgálatát, hogy 
erőteljesen megjelenítsék a nemi dimenziót 
és megoldást találjanak a nők e 
pozíciókban jellemző hiányára, továbbá
annak elismerése érdekében, hogy a nők –
férfi kollégáikkal összehasonlítva – sokkal 
nagyobb valószínűséggel fogják 
megszakítani a karrierjüket azért, hogy 
családot alapítsanak;

3. szükségesnek tartja a kutatással 
kapcsolatos magasabb (pl.: egyetemi 
tanári) pozíciókba való kinevezés 
feltételeinek felülvizsgálatát, hogy 
erőteljesen megjelenítsék a nemi dimenziót 
és megoldást találjanak a nők 
alulreprezentáltságára az állami 
kutatások vezető beosztásaiban; a nők 
közreműködése a tudomány és a 
technológia terén hozzájárulhat az 
innováció fokozásához, valamint a 
tudományos és ipari kutatás minőségének 
és versenyképességének növeléséhez, ezért 
azt elő kell mozdítani, továbbá el kell 
ismerni azt, hogy a nők – férfi kollégáikkal 
összehasonlítva – sokkal nagyobb 
valószínűséggel fogják megszakítani a 
karrierjüket azért, hogy családot;

Or. en

Módosítás 24
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. szükségesnek tartja a kutatással 
kapcsolatos magasabb (pl.: egyetemi 
tanári) pozíciókba való kinevezés 
feltételeinek felülvizsgálatát, hogy 
erőteljesen megjelenítsék a nemi dimenziót 
és megoldást találjanak a nők e 
pozíciókban jellemző hiányára, továbbá 
annak elismerése érdekében, hogy a nők –
férfi kollégáikkal összehasonlítva – sokkal 
nagyobb valószínűséggel fogják 
megszakítani a karrierjüket azért, hogy 

3. szükségesnek tartja, hogy erőteljesen 
megjelenítsék a nemi dimenziót a vezető 
kutatási és tanári pozíciókban; foglalkozik 
a nők e pozíciókban jellemző hiányával, 
továbbá arra emlékeztet, hogy a nők – férfi 
kollégáikkal összehasonlítva – sokkal 
nagyobb valószínűséggel fogják 
megszakítani a karrierjüket azért, hogy 
családot alapítsanak;
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családot alapítsanak;

Or. en

Módosítás 25
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. szükségesnek tartja a kutatással 
kapcsolatos magasabb (pl.: egyetemi 
tanári) pozíciókba való kinevezés 
feltételeinek felülvizsgálatát, hogy 
erőteljesen megjelenítsék a nemi dimenziót 
és megoldást találjanak a nők e 
pozíciókban jellemző hiányára, továbbá 
annak elismerése érdekében, hogy a nők –
férfi kollégáikkal összehasonlítva – sokkal 
nagyobb valószínűséggel fogják 
megszakítani a karrierjüket azért, hogy 
családot alapítsanak;

3. szükségesnek tartja a kutatással 
kapcsolatos magasabb (pl.: egyetemi 
tanári) pozíciókba való kinevezés 
feltételeinek felülvizsgálatát, hogy 
erőteljesen megjelenítsék a nemi dimenziót 
és megoldást találjanak a nők e 
pozíciókban jellemző hiányára;

Or. en

Módosítás 26
Andrea Češková

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. szükségesnek tartja a kutatással 
kapcsolatos magasabb (pl.: egyetemi 
tanári) pozíciókba való kinevezés 
feltételeinek felülvizsgálatát, hogy 
erőteljesen megjelenítsék a nemi 
dimenziót és megoldást találjanak a nők e 
pozíciókban jellemző hiányára, továbbá 
annak elismerése érdekében, hogy a nők –
férfi kollégáikkal összehasonlítva – sokkal 

3. szükségesnek tartja, hogy
foglalkozzanak a nők magasabb kutatási 
(pl.: egyetemi tanári) pozíciókban 
megfigyelhető hiányával, valamint 
elismerjék, hogy a nők – férfi kollégáikkal 
összehasonlítva – sokkal nagyobb 
valószínűséggel fogják megszakítani a 
karrierjüket azért, hogy családot 
alapítsanak; ezért felszólítja az 



PE480.849v01-00 16/27 AM\891370HU.doc

HU

nagyobb valószínűséggel fogják 
megszakítani a karrierjüket azért, hogy 
családot alapítsanak;

egyetemeket és a kutatási intézményeket, 
hogy gondoskodjanak megfelelő 
intézkedésekről, amelyek révén 
megteremthető az egyetemi pályafutás és a 
családi élet közötti egyensúly 
(gyermekgondozás, rugalmas szabadság 
stb.);

Or. en

Módosítás 27
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. szükségesnek tartja a kutatással 
kapcsolatos magasabb (pl.: egyetemi 
tanári) pozíciókba való kinevezés 
feltételeinek felülvizsgálatát, hogy 
erőteljesen megjelenítsék a nemi 
dimenziót és megoldást találjanak a nők e 
pozíciókban jellemző hiányára, továbbá 
annak elismerése érdekében, hogy a nők –
férfi kollégáikkal összehasonlítva – sokkal 
nagyobb valószínűséggel fogják 
megszakítani a karrierjüket azért, hogy 
családot alapítsanak;

3. szükségesnek tartja a kutatással 
kapcsolatos magasabb (pl.: egyetemi 
tanári) pozíciókba való kinevezés 
feltételeinek felülvizsgálatát – aminek 
célja a kiegyensúlyozott nemi összetétel –,
valamint hogy megoldást találjanak a nők 
e pozíciókban jellemző hiányára, továbbá 
annak elismerése érdekében, hogy a nők –
férfi kollégáikkal összehasonlítva – sokkal 
nagyobb valószínűséggel fogják 
megszakítani a karrierjüket azért, hogy 
családot alapítsanak;

Or. en

Módosítás 28
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. szükségesnek tartja a kutatással 
kapcsolatos magasabb (pl.: egyetemi 
tanári) pozíciókba való kinevezés 

3. szükségesnek tartja a kutatással 
kapcsolatos magasabb (pl.: egyetemi 
tanári) pozíciókba való kinevezés 
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feltételeinek felülvizsgálatát, hogy 
erőteljesen megjelenítsék a nemi dimenziót 
és megoldást találjanak a nők e 
pozíciókban jellemző hiányára, továbbá 
annak elismerése érdekében, hogy a nők –
férfi kollégáikkal összehasonlítva – sokkal 
nagyobb valószínűséggel fogják 
megszakítani a karrierjüket azért, hogy 
családot alapítsanak;

feltételeinek felülvizsgálatát, hogy 
erőteljesen megjelenítsék a nemi dimenziót 
és megoldást találjanak a nők e 
pozíciókban jellemző hiányára;

Or. en

Módosítás 29
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a tagállamokban 
továbbra is elenyésző azon
kezdeményezések száma, amelyeket azzal 
a céllal indítottak, hogy tájékoztatást 
nyújtsanak a nemek közötti egyenlőségről 
és előmozdítsák azt az oktatás területén; 
javasolja, hogy a tanárok részesüljenek 
egyedi képzésben a nők és férfiak közötti 
egyenlőség kérdéséről;

Or. it

Módosítás 30
Andrea Češková

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. szükségesnek tartja, hogy a 
felsőoktatási és a további képzéseket 
kínáló intézmények felülvizsgálják belső 
eszközeiket annak érdekében, hogy a 



PE480.849v01-00 18/27 AM\891370HU.doc

HU

legkiválóbbakat toborozhassák és 
támogathassák, jelentős számú nőt is 
ideértve;

Or. en

Módosítás 31
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. arra ösztönzi a tagállamokat és a 
felsőoktatási intézményeket, hogy a 
tudományos területen növeljék a női 
professzorok és kutatók számát, valamint 
kezdeményezzenek tájékoztató 
kampányokat a tömegmédiában annak 
érdekében, hogy foglalkozzanak a nők 
alulreprezentáltságának kérdésével a 
matematika, a természettudományok és a 
műszaki tudományok (MST-tantárgyak) 
terén;

Or. en

Módosítás 32
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. rámutat arra, hogy a szakképzést 
nyújtó intézmények és a középiskolák női 
tanulói közül még mindig sokan a 
hagyományos nemi szerepeknek megfelelő 
hivatást választanak; ezért megállapítja, 
hogy a meglévő sztereotípiák leküzdése 
érdekében hatékonyabb pályaválasztási 
tanácsadásra van szükség;
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Or. it

Módosítás 33
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólítja a felsőoktatási 
intézményeket, hogy legalább 40%-os 
irányadó szintet határozzanak meg 
valamennyi női tanári pozíció, valamint 
50%-os szintet minden orvos és professzor 
vonatkozásában, különösen akkor, ha 
egyetlen vagy páratlan számú pozíció áll 
rendelkezésre, ilyen esetben pedig 
hozzanak létre egy további pozíciót is a 
teljes körű nemi egyensúly megteremtése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 34
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a felsőoktatásnak 
eszközöket kell biztosítania a nők számára 
ahhoz, hogy jobb pozíciókat tölthessenek 
be a magánszférában és fejleszthessék 
vállalkozói készségeiket, ezáltal 
előmozdítva a növekedést és a 
munkahelyteremtést az EU-ban; ezért 
kitart amellett, hogy a nőket ösztönözni 
kell arra, hogy tevékenyen részt vegyenek 
az egyetemek és a magánszféra közötti 
partnerségekben, például induló 
vállalkozásokon vagy spin-off 

4. arra ösztönzi az egyetemeket, valamint 
a felsőoktatási és kutatási intézményeket, 
hogy szervezetükön belül fogadjanak el és 
hajtsanak végre egyenlőségi stratégiákat, 
valamint végezzék el a nemekre gyakorolt 
hatások értékelését döntéshozatali 
folyamatukban; emlékeztet arra, hogy 
ezen intézmények egyúttal kötelesek 
gondoskodni a férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmódról és 
esélyegyenlőségről a munkahelyen és az 
oktatásban, továbbá hangsúlyozza, hogy 
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vállalkozásokon keresztül; ezen célra való tekintettel intézkedéseket 
kell elfogadni a megkülönböztetés 
bármely formájának kiküszöbölésére, 
biztosítva a nők számára, hogy jobb 
pozíciókat tölthessenek be a 
magánszférában és a közszférában 
egyaránt; arra ösztönzi a nőket, hogy 
vegyenek részt az egyetemek és a 
magánszféra közötti partnerségekben, 
például induló vállalkozásokon vagy spin-
off vállalkozásokon keresztül;

Or. en

Módosítás 35
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a felsőoktatásnak 
eszközöket kell biztosítania a nők számára 
ahhoz, hogy jobb pozíciókat tölthessenek 
be a magánszférában és fejleszthessék 
vállalkozói készségeiket, ezáltal 
előmozdítva a növekedést és a 
munkahelyteremtést az EU-ban; ezért kitart 
amellett, hogy a nőket ösztönözni kell arra, 
hogy tevékenyen részt vegyenek az 
egyetemek és a magánszféra közötti 
partnerségekben, például induló 
vállalkozásokon vagy spin-off 
vállalkozásokon keresztül;

4. emlékeztet arra, hogy a felsőoktatásnak 
eszközöket kell biztosítania a nők számára 
ahhoz, hogy jobb pozíciókat tölthessenek 
be a magánszférában és fejleszthessék 
vállalkozói készségeiket, ezáltal 
előmozdítva a növekedést és a 
munkahelyteremtést az EU-ban; ezért kitart 
amellett, hogy a nőket ösztönözni kell arra, 
hogy tevékenyen részt vegyenek az 
egyetemek és a magánszféra közötti 
partnerségekben és együttműködésekben, 
például induló vállalkozásokon vagy spin-
off vállalkozásokon keresztül;

Or. en

Módosítás 36
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az oktatás 
területén továbbra is fennálló nemek 
közötti egyenlőtlenség elleni hatékony 
küzdelem érdekében ösztönözni kell a 
tagállamok közötti politikai 
együttműködést a bevált gyakorlatokra 
vonatkozó tapasztalatcsere támogatása és
a különleges finanszírozási programok 
biztosítása révén;

Or. it

Módosítás 37
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja az egyetemeket és a 
felsőoktatási intézményeket arra, hogy 
növeljék a nők kutatáshoz kapcsolódó 
döntéshozói szervekben való képviseletét, 
ezáltal ösztönözve, hogy több nő 
dolgozzon a felsőoktatásban;

A módosítás nem érinti a magyar nyelvű 
változatot.

Or. en

Módosítás 38
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. arra sürgeti a bolognai folyamat 
országait, hogy vezessenek be nemzeti 
képesítési keretrendszereket, valamint 
dolgozzák ki és anyagilag is támogassák a 



PE480.849v01-00 22/27 AM\891370HU.doc

HU

kölcsönös elismerést;

Or. en

Módosítás 39
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megismétli a Bizottság 2011. március 
1-jei bejelentését, miszerint 2012-ben 
uniós jogszabályra tesz javaslatot, amely 
kötelező célokat is magában foglal arra 
vonatkozóan, hogy mindkét nem 
reprezentáltságát legalább 40%-ra 
növeljék, amennyiben a társaságok 
önkéntes alapon nem növelik évente 5%-
kal a nők arányát döntéshozatali 
testületeikben, 2015-re elérve a nők 30%-
os, 2020-ra pedig 40%-os képviseleti 
arányát;

Or. en

Módosítás 40
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri, hogy a nők továbbra is 
akadályokkal szembesülnek a 
posztgraduális oktatás és a kutatás 
legmagasabb szintjeinek elérése terén; 
ezért felszólítja a tagállamokat és 
egyetemeket, hogy dolgozzanak ki és 
hajtsanak végre nemzeti stratégiákat a 
nők e területeken való részvételének 
biztosítására;
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Or. en

Módosítás 41
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. további kormányzati támogatást kér 
olyan intézkedések bevezetésére, amelyek 
kiterjesztik az alulreprezentált 
csoportokból és alacsonyabb társadalmi-
gazdasági háttérből származó diákok, 
valamint a bevándorlók és kisebbségek 
hozzáférését;

Or. en

Módosítás 42
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hívjanak életre olyan 
programokat, amelyek keretében 
felkészítik és támogatják a kutatási 
programokban és a támogatás iránti 
pályázatokban részt vevő fiatal női 
kutatókat annak érdekében, hogy 
segítsenek nekik megszilárdítani 
pozíciójukat a tudományos életben és a 
kutatás terén;

Or. en
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Módosítás 43
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megismétli, hogy a nemek között 
fennálló fizetésbeli különbségek még 
mindig komoly aggodalomra adnak okot, 
és hogy a felsőoktatás terén a női kutatók 
és egyetemi tanárok javadalmazása 
alacsonyabb, mint a velük azonos szinten 
tevékenykedő férfi kollégáiké;

6. megismétli, hogy a nemek között 
fennálló fizetésbeli különbségek még 
mindig komoly aggodalomra adnak okot, 
sőt az is tény, hogy a nők kevesebb 
forrással rendelkeznek munkával töltött 
éveik során, így nyugdíjas korban több 
pénzügyi nehézséggel szembesülnek, a 
felsőoktatás terén pedig a női kutatók és 
egyetemi tanárok javadalmazása 
alacsonyabb, mint a velük azonos szinten 
tevékenykedő férfi kollégáiké; ezért a 
nőket a férfiaknál sokkal inkább sújtja a 
szegénység minden formája, az aktív 
keresőként tapasztalt szegénységet is 
ideértve; a nemek közötti bérszakadék 
olyan költséget jelent, amelyet sem az 
egyes tagállamok, sem pedig általában 
Európa nem engedhet meg magának;

Or. en

Módosítás 44
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megismétli, hogy a nemek között 
fennálló fizetésbeli különbségek még 
mindig komoly aggodalomra adnak okot, 
és hogy a felsőoktatás terén a női kutatók 
és egyetemi tanárok javadalmazása 
alacsonyabb, mint a velük azonos szinten 
tevékenykedő férfi kollégáiké;

6. megismétli, hogy a nemek között 
fennálló fizetésbeli különbségek még 
mindig komoly aggodalomra adnak okot, 
és hogy a felsőoktatás terén a női kutatók 
és egyetemi tanárok javadalmazása 
alacsonyabb, mint a velük azonos szinten 
tevékenykedő férfi kollégáiké; azonos 
bérezési rendszer alkalmazására szólít fel 
azonos kutatási pozíciók esetében;
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Or. en

Módosítás 45
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kifogásolja, hogy az európai 
felsőoktatási rendszerek korszerűsítésére 
irányuló bizottsági menetrend figyelmen 
kívül hagyja a nemi szempontokat, a 
nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítése pedig szinte nem létező 
jelenség;

Or. en

Módosítás 46
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
állami finanszírozású kutatási projektek 
jogosultsági kritériumaként vezessék be a 
nemi szempontból kiegyensúlyozott 
összetételű kutatócsapatra vonatkozó
feltételt;

Or. en

Módosítás 47
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy mivel 
felsőoktatási képesítésük nem kellően 
piacképes, a nők sokkal gyakrabban 
túlképzettek és alulfizetettek az általuk 
végzett munkában, és gyakran bizonytalan 
munkavégzésre kényszerülnek vagy 
munkanélküliek, ami szakmai 
pályafutásuk kezdetén további hátrányt 
jelent számukra a munkaerőpiacokon, 
tovább erősítve a bérkülönbségek ördögi 
körét;

Or. en

Módosítás 48
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a fiatal nők 
munkaerő-piaci részvételének javítása 
különösen kedvezően hat a 
versenyképességre és a növekedésre, 
valamint a nők gazdasági 
függetlenségének biztosítására is életük 
korai és kései szakaszában egyaránt;

Or. en

Módosítás 49
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. arra ösztönzi a felsőoktatási 
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intézményeket, hogy a felsőoktatási 
tantervekbe nemi dimenziót is illesszenek 
be, mivel az javarészt továbbra is 
hiányzik;

Or. en


