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Amendement 1
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat meer dan 60% van de 
aan een universiteit afgestudeerden 
vrouwen zijn, doch dat het merendeel van 
de hoge posten (bijv. van postdoc, 
hoogleraar) nog steeds door mannen wordt 
bezet; overwegende dat slechts 13% van 
de instellingen voor hoger onderwijs 
werden geleid door vrouwen en dat slechts 
9% van de universiteiten een vrouwelijke 
personeelsdirecteur had, die daardoor ook 
aanzienlijk minder invloed hadden op de 
besluitvorming op het vlak van onderzoek,

A. overwegende dat meer dan 60% van de 
aan een universiteit afgestudeerden 
vrouwen zijn, doch dat het merendeel van 
de hoge posten (bijv. van postdoc, 
hoogleraar) nog steeds door mannen wordt 
bezet; overwegende dat slechts 13% van 
de instellingen voor hoger onderwijs 
werden geleid door vrouwen en dat slechts 
9% van de universiteiten een vrouwelijke 
personeelsdirecteur had, die daardoor ook 
aanzienlijk minder invloed hadden op de 
besluitvorming op het vlak van onderzoek,

Or. en

Amendement 2
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat voor 35% van alle 
banen in de EU een hoog 
opleidingsniveau zal vereist zijn tegen 
2020, terwijl op dit ogenblik slechts 26% 
van alle werknemers een hogere opleiding 
heeft genoten,

A bis. overwegende dat voor 35% van alle 
banen in de EU een hoog 
opleidingsniveau zal vereist zijn tegen 
2020, overwegende dat op dit ogenblik 
slechts 26% van alle werknemers een 
hogere opleiding heeft genoten,

Or. en

Amendement 3
Katarína Neveďalová
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Ontwerpadvies
Paragraaf A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het aandeel 
vrouwelijke studenten op het totale aantal 
studenten Wiskunde, 
Natuurwetenschappen en Technologie 
(MST) slechts 30,15% bedraagt en dat de 
door vrouwen gedomineerde 
studierichtingen deze van onderwijs en 
vorming, gezondheidszorg en welzijn, 
humane wetenschappen en kunst zijn,

Or. en

Amendement 4
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de aanwezigheid 
van een kritische massa van vrouwen in 
het besluitvormingsproces ruim 
onvoldoende blijft,

Or. en

Amendement 5
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het percentage 
vrouwen in besluitvormingsgremia op het 
gebied van onderzoek schrikbarend laag is, 

B.  overwegende dat het percentage 
vrouwen in besluitvormingsgremia op het 
gebied van onderzoek onrustwekkend laag 
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waarbij in Estland, Polen, Cyprus, 
Slowakije en Tsjechië de laagste aantallen 
zijn;

is,

Or. en

Amendement 6
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het percentage 
vrouwen in besluitvormingsgremia op het 
gebied van onderzoek schrikbarend laag is;

B. overwegende dat het percentage 
vrouwen in besluitvormingsgremia op het 
gebied van onderzoek onrustwekkend laag 
is, overwegende dat slechts 25% van de 
leden van de Europese Onderzoeksraad 
(ECR) vrouwen zijn, overwegende dat 
sinds de oprichting ervan in 2007 1.700 
projecten zijn geselecteerd voor 
subsidiëring door de ERC, voor een totaal 
van ongeveer 2,5 miljard euro aan 
beurzen, overwegende dat bijna 90% van 
die onderzoeksbeurzen aan mannelijke 
kandidaten werden toegekend,

Or. en

Amendement 7
Andrea Češková

Ontwerpadvies
Paragraaf B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het percentage 
vrouwen in besluitvormingsgremia op het 
gebied van onderzoek schrikbarend laag is,

B. overwegende dat het percentage 
vrouwen in besluitvormingsgremia op het 
gebied van onderzoek schrikbarend laag is,

Or. en
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Amendement 8
Mary Honeyball

Ontwerpadvies
Paragraaf B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat EU 2020 de 
noodzaak  van slimme groei in de EU 
uiteenzet en het belang van O&O en een 
innovatiebeleid benadrukt, terwijl het 
aantal vrouwen dat afstudeert op STEM-
onderwerpen laag blijft, met slechts 20% 
vrouwelijke afgestudeerden in 
ingenieursrichtingen,

Or. en

Amendement 9
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de universiteiten, de EU-
instellingen en de lidstaten op om jonge 
vrouwen aan te moedigen studies te volgen 
waar vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn, met name 
natuurwetenschappen, technologie, civiele 
techniek en wiskunde, en hen te informeren 
over de mogelijkheden voor werk als 
onderzoeker en de kansen op 
onderzoeksgebied, waaronder toegepast 
onderzoek, aangezien dit tot dusver 
onaangeroerd talent zou moeten opleveren;

1. roept de universiteiten, de EU-
instellingen en de lidstaten op om jonge 
vrouwen aan te moedigen studies te volgen 
waar vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn, met name 
natuurwetenschappen, technologie, civiele 
techniek en wiskunde, en hen te informeren 
over de mogelijkheden voor werk als 
onderzoeker en de kansen op 
onderzoeksgebied, waaronder toegepast 
onderzoek, aangezien dit tot dusver 
onaangeroerd talent zou moeten 
opleveren;een redelijk genderevenwicht 
zou verplicht moeten zijn in het onderwijs 
en elke onevenwichtige verhouding moet 
gerechtvaardigd kunnen worden;
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Or. en

Amendement 10
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de universiteiten, de EU-
instellingen en de lidstaten op om jonge 
vrouwen aan te moedigen studies te volgen 
waar vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn, met name 
natuurwetenschappen, technologie, civiele 
techniek en wiskunde, 

1. roept de universiteiten, de EU-
instellingen en de lidstaten op om jonge 
vrouwen aan te moedigen studies te volgen 
waar vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn, met name 
natuurwetenschappen, technologie, civiele 
techniek en wiskunde, die de basis vormen 
voor vaardigheden van hoog niveau in 
een koolstofarme economie, benadrukt 
dat stereotypen betreffende deze beroepen 
moeten worden bestreden, bijvoorbeeld 
door in het bijzonder jonge vrouwen te 
informeren over de mogelijkheden voor 
werk als onderzoeker en de kansen op 
onderzoeksgebied, waaronder toegepast 
onderzoek, aangezien dit tot dusver 
onaangeroerd talent zou moeten opleveren;

Or. en

Amendement 11
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de universiteiten, de EU-
instellingen en de lidstaten op om jonge 
vrouwen aan te moedigen studies te volgen 
waar vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn, met name 

1. roept de universiteiten, de EU-
instellingen en de lidstaten op om jonge 
vrouwen aan te moedigen studies te volgen 
waar vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn, met name 
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natuurwetenschappen, technologie, civiele 
techniek en wiskunde, en hen te informeren 
over de mogelijkheden voor werk als 
onderzoeker en de kansen op 
onderzoeksgebied, waaronder toegepast 
onderzoek, aangezien dit tot dusver 
onaangeroerd talent zou moeten opleveren;

natuurwetenschappen, technologie, IT,
civiele techniek en wiskunde, en hen te 
informeren over de mogelijkheden voor 
werk als onderzoeker en de kansen op 
onderzoeksgebied, waaronder toegepast 
onderzoek, aangezien dit tot dusver 
onaangeroerd talent zou moeten opleveren; 

Or. en

Amendement 12
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – lid 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1) nodigt de hogescholen en universiteiten 
uit om specifieke oriëntatiecursussen op 
het vlak van wetenschap, technologie, 
engineering en wiskunde aan te bieden, 
met de bedoeling om vrouwen te 
informeren en aan te moedigen om 
studie- en beroepsloopbanen na te streven 
in die sectoren waarin mannen al 
oververtegenwoordigd zijn;

Or. it

Amendement 13
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat er vandaag nog veel 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
bestaat in de Europese 
onderwijssystemen, ongeacht de vrijwel in 
alle landen uitgevoerde 
beleidsmaatregelen, en dat dergelijke 
omstandigheden zowel het succes op 
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school als de studie- en beroepskeuze 
beïnvloeden, met een negatief effect op de 
economische groei en de welvaartsstaat;

Or. it

Amendement 14
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1bis. roept de universiteiten en de 
instellingen voor hoger onderwijs op om 
genderstudies te ondersteunen en aan te 
moedigen, zowel op bachelor- als op 
master- en doctoraatsniveau;

Or. en

Amendement 15
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. Verzoekt de lidstaten en instellingen 
voor hoger onderwijs om speciale 
programma’s en fondsen, 
begeleidingsprojecten en 
gemeenschapsprojecten in het leven te 
roepen om de opleiding en deelname van 
jonge vrouwen in zowel Onderzoek en 
Ontwikkeling als in de IT-sector en de 
groene economie te doen toenemen. Ook 
moet er optimaal gebruik worden gemaakt 
van rolmodellen en pioniers als middelen 
om vrouwelijke studenten te informeren 
en adviseren over hun 
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carrièremogelijkheden;

Or. en

Amendement 16
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de universiteiten en instellingen 
voor hoger onderwijs op te erkennen dat 
vrouwelijke studenten mogelijk specifieke 
verantwoordelijkheden hebben naast de 
studie, bijvoorbeeld de zorg voor jonge 
kinderen of oudere familieleden;

2. Roept de universiteiten en instellingen 
voor hoger onderwijs op te erkennen dat 
vrouwelijke studenten mogelijk specifieke 
verantwoordelijkheden hebben naast de 
studie, bijvoorbeeld de zorg voor jonge 
kinderen of oudere familieleden;
benadrukt de noodzaak voor 
universiteiten om vrouwelijke studenten te 
voorzien van infrastructuren die hun 
gelijke deelname aan studie en onderzoek 
gemakkelijker maakt;

Or. en

Amendement 17
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de universiteiten en instellingen 
voor hoger onderwijs op te erkennen dat 
vrouwelijke studenten mogelijk specifieke 
verantwoordelijkheden hebben naast de 
studie, bijvoorbeeld de zorg voor jonge 
kinderen of oudere familieleden;

2. roept de universiteiten en instellingen 
voor hoger onderwijs op te erkennen dat 
vrouwelijke studenten mogelijk specifieke 
verantwoordelijkheden hebben naast de 
studie, bijvoorbeeld de zorg voor jonge 
kinderen of oudere familieleden; op 
toereikende wijze voorzien in betaalbare 
en toegankelijke hoogstaande 
kinderopvang is een cruciale stap om 
ouders en met name vrouwen een eerlijke 
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keuze om te studeren te bieden. Andere 
hervormingen zouden kunnen bestaan uit 
het verbeteren van de gemeentecentra;

Or. en

Amendement 18
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de universiteiten en instellingen 
voor hoger onderwijs op te erkennen dat 
vrouwelijke studenten mogelijk specifieke 
verantwoordelijkheden hebben naast de 
studie, bijvoorbeeld de zorg voor jonge 
kinderen of oudere familieleden;

2. Wijst erop dat het verdelen tussen 
vrouwen en mannen van de 
huishoudelijke taken en 
verantwoordelijkheden binnen het gezin is 
een essentiële voorwaarde is voor de 
vooruitgang en verwezenlijking van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen, 
roept de universiteiten en instellingen voor 
hoger onderwijs op te erkennen dat 
mannelijke en vrouwelijke studenten 
mogelijk specifieke verantwoordelijkheden 
hebben naast de studie, bijvoorbeeld de 
zorg voor jonge kinderen of oudere 
familieleden;

Or. en

Amendement 19
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de universiteiten en instellingen 
voor hoger onderwijs op te erkennen dat 
vrouwelijke studenten mogelijk specifieke 
verantwoordelijkheden hebben naast de 
studie, bijvoorbeeld de zorg voor jonge 

2. roept de universiteiten en instellingen 
voor hoger onderwijs op te erkennen dat 
vrouwelijke studenten mogelijk specifieke 
extra verantwoordelijkheden hebben naast 
de studie, bijvoorbeeld de zorg voor jonge 
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kinderen of oudere familieleden; kinderen of oudere familieleden; dringt 
daarom aan op de invoering van een 
grotere verscheidenheid aan 
studiemogelijkheden, bijvoorbeeld deeltijd 
studeren en studeren op afstand; 

Or. en

Amendement 20
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de universiteiten en instellingen 
voor hoger onderwijs op te erkennen dat 
vrouwelijke studenten mogelijk specifieke 
verantwoordelijkheden hebben naast de 
studie, bijvoorbeeld de zorg voor jonge 
kinderen of oudere familieleden;

2. roept de universiteiten en instellingen 
voor hoger onderwijs op te erkennen dat 
vrouwelijke studenten mogelijk specifieke 
verantwoordelijkheden hebben naast de 
studie, bijvoorbeeld de zorg voor jonge 
kinderen of oudere familieleden en spoort 
hen aan om individuele studieplannen 
voor deze vrouwelijke studenten te 
ontwikkelen, en herinnert de lidstaten en 
de EU-instellingen er in deze context ook 
aan om de financiële steun aan een leven 
lang leren te verhogen zodat zij hun studie 
kunnen voortzetten, een plaats op de 
arbeidsmarkt kunnen vinden en een goede 
balans kunnen vinden tussen hun 
verantwoordelijkheden thuis en op het 
werk;

Or. en

Amendement 21
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt dat om een werkelijke 
gendergelijkheid te bereiken op het vlak 
van onderwijs het essentieel is om de nog 
altijd aanwezige stereotypen uit de wereld 
te helpen en om ambitieuze 
beleidsmaatregelen te bevorderen ten 
gunste van de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen;

Or. it

Amendement 22
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 a. verzoekt de lidstaten het goede 
voorbeeld te volgen van de zogenoemde 
universiteiten voor ouderenonderwijs en 
vrouwen aan te sporen zich aan te 
melden;

Or. en

Amendement 23
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beschouwt een herziening van de criteria 
voor de promotie naar hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities 
(hoogleraarschap bijvoorbeeld) 
noodzakelijk, zodat daar een krachtig 

3. beschouwt een herziening van de criteria
voor de promotie naar hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities 
(hoogleraarschap bijvoorbeeld) 
noodzakelijk, zodat daar een krachtig 
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genderperspectief aan kan worden 
toegevoegd en het gebrek aan vrouwen op 
deze posities kan worden aangepakt; 
daarnaast moet erkend worden dat vrouwen 
veel eerder dan mannen hun carrière zullen 
onderbreken om een gezin te kunnen 
stichten;

genderperspectief aan kan worden 
toegevoegd en de schaarste aan vrouwen 
op hoge posten in openbaar onderzoek 
kan worden aangepakt; de deelname van 
vrouwen aan wetenschap en techniek kan 
bijdragen aan meer innovatie, kwaliteit en 
concurrentievermogen van 
wetenschappelijk en industrieel onderzoek 
en moet worden bevorderd; daarnaast 
moet erkend worden dat vrouwen veel 
eerder dan mannen hun carrière zullen 
onderbreken om een gezin te kunnen 
stichten;

Or. en

Amendement 24
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beschouwt een herziening van de 
criteria voor de promotie naar hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities 
(hoogleraarschap bijvoorbeeld)
noodzakelijk, zodat daar een krachtig 
genderperspectief aan kan worden 
toegevoegd en het gebrek aan vrouwen op 
deze posities kan worden aangepakt; 
daarnaast moet erkend worden dat 
vrouwen veel eerder dan mannen hun 
carrière zullen onderbreken om een gezin 
te kunnen stichten;

3. Beschouwt het als noodzakelijk om een 
krachtig genderperspectief toe te voegen 
aan hoger onderzoek en onderwijzende 
functies; pakt het gebrek aan vrouwen op 
deze posities aan en herinnert eraan dat 
vrouwen veel eerder dan mannen hun 
carrière zullen onderbreken om een gezin 
te kunnen stichten;

Or. en

Amendement 25
Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beschouwt een herziening van de criteria 
voor de promotie naar hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities 
(hoogleraarschap bijvoorbeeld) 
noodzakelijk, zodat daar een krachtig 
genderperspectief aan kan worden 
toegevoegd en het gebrek aan vrouwen op 
deze posities kan worden aangepakt; 
daarnaast moet erkend worden dat 
vrouwen veel eerder dan mannen hun 
carrière zullen onderbreken om een gezin 
te kunnen stichten;

3. Beschouwt een herziening van de 
criteria voor de promotie naar hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities 
(hoogleraarschap bijvoorbeeld) 
noodzakelijk, zodat daar een krachtig 
genderperspectief aan kan worden 
toegevoegd en het gebrek aan vrouwen op 
deze posities kan worden aangepakt;

Or. en

Amendement 26
Andrea Češková

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beschouwt een herziening van de 
criteria voor de promotie naar hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities 
(hoogleraarschap bijvoorbeeld) 
noodzakelijk, zodat daar een krachtig 
genderperspectief aan kan worden 
toegevoegd en het gebrek aan vrouwen op 
deze posities kan worden aangepakt; 
daarnaast moet erkend worden dat vrouwen 
veel eerder dan mannen hun carrière zullen 
onderbreken om een gezin te kunnen 
stichten;

3. Beschouwt het als noodzakelijk om het 
gebrek aan vrouwen op hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities 
(hoogleraarschap bijvoorbeeld) aan te 
pakken; daarnaast moet erkend worden dat 
vrouwen veel eerder dan mannen hun 
carrière zullen onderbreken om een gezin 
te kunnen stichten; roept de universiteiten 
en onderzoeksinstellingen daartoe op om 
met passende maatregelen te komen om 
een academische loopbaan te kunnen 
combineren met een gezin (kinderopvang, 
flexibel verlof enz.);

Or. en
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Amendement 27
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beschouwt een herziening van de criteria 
voor de promotie naar hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities 
(hoogleraarschap bijvoorbeeld) 
noodzakelijk, zodat daar een krachtig 
genderperspectief aan kan worden 
toegevoegd en het gebrek aan vrouwen op 
deze posities kan worden aangepakt; 
daarnaast moet erkend worden dat vrouwen 
veel eerder dan mannen hun carrière zullen 
onderbreken om een gezin te kunnen 
stichten;

3. beschouwt een herziening van de criteria 
voor de promotie naar hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities 
(hoogleraarschap bijvoorbeeld) 
noodzakelijk, zodat daar een krachtig 
genderperspectief aan kan worden 
toegevoegd en het gebrek aan vrouwen op 
deze posities kan worden aangepakt; 
daarnaast moet erkend worden dat vrouwen 
veel eerder dan mannen hun carrière zullen 
onderbreken om een gezin te kunnen 
stichten;

Or. en

Amendement 28
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beschouwt een herziening van de criteria 
voor de promotie naar hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities 
(hoogleraarschap bijvoorbeeld) 
noodzakelijk, zodat daar een krachtig 
genderperspectief aan kan worden 
toegevoegd en het gebrek aan vrouwen op 
deze posities kan worden aangepakt; 
daarnaast moet erkend worden dat 
vrouwen veel eerder dan mannen hun 
carrière zullen onderbreken om een gezin 
te kunnen stichten;

3. beschouwt een herziening van de criteria 
voor de promotie naar hogere 
onderzoeksgeoriënteerde posities 
(hoogleraarschap bijvoorbeeld) 
noodzakelijk, zodat daar een krachtig 
genderperspectief aan kan worden 
toegevoegd en het gebrek aan vrouwen op 
deze posities kan worden aangepakt;

Or. en
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Amendement 29
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat in alle lidstaten 
nog maar weinig initiatieven werden 
getroffen die informatie verschaffen over 
gendergelijkheid en de bevordering 
daarvan in de onderwijswereld; stelt de 
mogelijkheid voor van een specifieke 
vorming voor onderwijzers rond het 
thema van de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen;

Or. it

Amendement 30
Andrea Češková

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. Beschouwt het als noodzakelijk dat 
instellingen voor hoger en voortgezet 
onderwijs hun interne instrumenten 
herzien zodat zij de beste mensen kunnen 
aannemen en laten promoveren, 
waaronder een groot aantal vrouwen;

Or. en

Amendement 31
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de lidstaten en de instellingen 
voor hoger onderwijs op om het aantal 
vrouwelijke hoogleraren en 
wetenschappelijk onderzoekers te 
verhogen, en om via de massamedia 
informatiecampagnes op te zetten om de 
kwestie van de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in de vakken wiskunde, 
wetenschap en technologie onder de 
aandacht te brengen;

Or. en

Amendement 32
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat veel vrouwelijke 
studentes van beroepsscholen en in het 
secundaire onderwijs blijven kiezen voor 
loopbanen die de traditionele rolpatronen 
weerspiegelen; stelt evenwel de noodzaak 
vast van een betere beroepsoriëntatie om 
de nog aanwezige stereotypen te 
bestrijden;

Or. it

Amendement 33
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. Roept de instellingen voor hoger 
onderwijs op om een criterium in te 
stellen van ten minste 40 % voor alle 
vrouwen op onderwijzende functies, en 
50% voor alle leraren en hoogleraren, met 
name om in geval van een enkele post of 
een oneven aantal posten een extra post te 
creëren om absolute gendergelijkheid te 
bereiken;

Or. en

Amendement 34
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. brengt in herinnering dat hoger 
onderwijs vrouwen de instrumenten moet 
aanreiken om betere posities in de private 
sector te bereiken en 
ondernemersvaardigheden te ontwikkelen, 
waardoor groei en werkgelegenheid in de 
EU worden bevorderd; dringt er daarom 
op aan dat vrouwen moeten worden 
aangemoedigd om actief te participeren in 
partnerschappen tussen universiteiten en de 
private sector, bijvoorbeeld door het starten 
van nieuwe bedrijven (start-ups) of het 
commercieel exploiteren van de resultaten 
van onderzoek (spin-offs);

4. roept de universiteiten, instellingen 
voor hoger onderwijs en 
onderzoeksinstellingen op tot het 
aannemen en uitvoeren van 
gelijkheidsstrategieën in hun organisaties 
en om een evaluatie van de genderimpact 
op te nemen in hun 
besluitvormingsprocessen, herinnert 
eraan dat van deze instellingen evenzo 
wordt verwacht dat zij gelijke behandeling 
van en gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen garanderen voor werk en 
opleiding, benadrukt dat met het oog 
hierop stappen moeten worden 
ondernomen om elke vorm van 
discriminatie te voorkomen met als doel 
om vrouwen in staat te stellen betere 
posities in de private en publieke sector te 
bereiken; moedigt vrouwen aan om te 
participeren in partnerschappen tussen 
universiteiten en de private sector, 
bijvoorbeeld door het starten van nieuwe 
bedrijven (start-ups) of het commercieel 
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exploiteren van de resultaten van 
onderzoek (spin-offs);

Or. en

Amendement 35
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. brengt in herinnering dat hoger 
onderwijs vrouwen de instrumenten moet 
aanreiken om betere posities in de private 
sector te bereiken en 
ondernemersvaardigheden te ontwikkelen, 
waardoor groei en werkgelegenheid in de 
EU worden bevorderd; dringt er daarom op 
aan dat vrouwen moeten worden 
aangemoedigd om actief te participeren in 
partnerschappen tussen universiteiten en de 
private sector, bijvoorbeeld door het starten 
van nieuwe bedrijven (start-ups) of het 
commercieel exploiteren van de resultaten 
van onderzoek (spin-offs);

4. brengt in herinnering dat hoger 
onderwijs vrouwen de instrumenten moet 
aanreiken om betere posities in de private 
sector te bereiken en 
ondernemersvaardigheden te ontwikkelen, 
waardoor groei en werkgelegenheid in de 
EU worden bevorderd; dringt er daarom op 
aan dat vrouwen moeten worden 
aangemoedigd om actief te participeren in 
partnerschappen en samenwerkingen
tussen universiteiten en de private sector, 
bijvoorbeeld door het starten van nieuwe 
bedrijven (start-ups) of het commercieel 
exploiteren van de resultaten van 
onderzoek (spin-offs);

Or. en

Amendement 36
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat om de nog altijd 
aanwezige ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen op het vlak van onderwijs 
doeltreffend te bestrijden, het 
noodzakelijk is om de politieke 
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samenwerking tussen de lidstaten aan te 
moedigen, hetzij door de uitwisseling van 
goede praktijken te bevorderen, hetzij 
door specifieke 
financieringsprogramma’s te 
waarborgen;

Or. it

Amendement 37
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de universiteiten en de instellingen 
voor hoger onderwijs op om de 
vertegenwoordiging van vrouwen in 
besluitvormingsgremia in verband met 
onderzoek te vergroten, zodat meer 
vrouwen worden aangemoedigd in het 
hoger onderwijs te gaan werken;

5. roept de universiteiten en de instellingen 
voor hoger onderwijs op om de 
vertegenwoordiging van vrouwen in 
besluitvormingsgremia in verband met 
onderzoek te vergroten, zodat meer 
vrouwen worden aangemoedigd in het 
hoger onderwijs te gaan werken;

Or. en

Amendement 38
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Dringt er bij alle landen die het 
Bologna-proces hebben ondertekend op 
aan om nationale kwalificatiekaders toe te 
passen en om wederzijdse erkenning tot 
stand te brengen en financieel te 
ondersteunen;

Or. en
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Amendement 39
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Herhaalt de aankondiging van de 
Commissie van 1 maart 2011 om in 2012 
met Europese wetgeving te komen met 
daarin bindende doelstellingen voor een 
toenemend aandeel van elke sekse tot ten 
minste 40%, als ondernemingen het 
aandeel van vrouwen in hun 
besluitvormingsorganen niet vrijwillig met 
5 % per jaar verhogen, uitkomend op een 
aandeel van vrouwen van 30 % in 2015 en 
een aandeel van vrouwen van 40% in 
2020;

Or. en

Amendement 40
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Erkent dat vrouwen nog steeds 
geconfronteerd worden met obstakels bij 
het bereiken van het hoogste niveau in 
postuniversitair onderwijs en onderzoek; 
roept de lidstaten en universiteiten 
daarom op om nationale strategieën te 
ontwikkelen en ten uitvoer te leggen om te 
garanderen dat vrouwen daarin een 
aandeel krijgen;

Or. en
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Amendement 41
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. Verzoekt om meer steun van de 
regering om stappen te ondernemen om 
studenten uit ondervertegenwoordigde 
groepen en uit lagere sociaaleconomische 
achtergronden meer kansen op onderwijs 
te bieden, alsook aan immigranten en 
minderheden;

Or. en

Amendement 42
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. Roept de Commissie en de lidstaten 
op om programma’s op te zetten voor het 
coachen en ondersteunen van jonge 
vrouwelijke wetenschappers met het 
deelnemen aan onderzoeksprogramma’s 
en subsidieaanvragen om ze te helpen in 
de academische wereld en met onderzoek 
bezig te kunnen blijven;

Or. en

Amendement 43
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. herhaalt dat de genderkloof nog steeds 
een grote zorg is en dat in het hoger 
onderwijs vrouwelijke onderzoekers en 
hoogleraren minder betaald krijgen dan 
mannen op hetzelfde niveau.

6. herhaalt dat de genderkloof nog steeds 
een grote zorg is, het is een feit dat 
vrouwen gedurende hun werkende leven 
over minder middelen beschikken en dat 
zij op de pensioengerechtigde leeftijd meer 
moeilijkheden ondervinden om toegang 
tot financiering te verkrijgen, en dat in het 
hoger onderwijs vrouwelijke onderzoekers 
en hoogleraren minder betaald krijgen dan 
mannen op hetzelfde niveau; en daarom 
hebben vrouwen meer dan mannen te 
lijden van alle vormen van armoede, met 
inbegrip van armoede bij mensen met een 
baan. De genderkloof is een prijs die geen 
enkele lidstaat noch Europa in het 
algemeen zich kan veroorloven;

Or. en

Amendement 44
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herhaalt dat de genderkloof nog steeds 
een grote zorg is en dat in het hoger 
onderwijs vrouwelijke onderzoekers en 
hoogleraren minder betaald krijgen dan 
mannen op hetzelfde niveau.

6. herhaalt dat de genderkloof nog steeds 
een grote zorg is en dat in het hoger 
onderwijs vrouwelijke onderzoekers en 
hoogleraren minder betaald krijgen dan 
mannen op hetzelfde niveau; roept op voor 
een gelijkwaardig vergoedingssysteem 
voor dezelfde onderzoeksposities.

Or. en

Amendement 45
Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Bekritiseert het feit dat op de 
agenda van de Commissie voor de 
modernisering van de Europese systemen 
voor hoger onderwijs geen rekening wordt 
gehouden met het genderaspect en dat er 
vrijwel geen enkele poging wordt gedaan 
om het genderevenwicht te verbeteren;

Or. en

Amendement 46
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Roept de lidstaten op om als een 
criterium voor gelijkheid voor door de 
overheid gefinancierde 
onderzoeksprojecten de voorwaarde in te 
voeren van een genderevenwichtig 
onderzoeksteam;

Or. en

Amendement 47
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Herinnert eraan dat vrouwen als 
gevolg van het feit dat hun diploma van 
hoger onderwijs geen goede kansen biedt 
op de arbeidsmarkt, vaak 
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overgekwalificeerd zijn en onderbetaald 
worden voor hun baan, en dat zij vaak 
eindigen met een onzekere baan of 
helemaal zonder werk, wat hen er aan het 
begin van hun carrière van weerhoudt om 
verder te komen op de arbeidsmarkt, 
waarmee de cirkel van salarisverschillen 
weer rond is;

Or. en

Amendement 48
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat het verbeteren van de 
deelname van jonge vrouwen aan de 
arbeidsmarkt zeer positieve effecten heeft 
op het concurrentievermogen en de groei; 
bovendien worden vrouwen vroeg en laat 
in hun leven economisch onafhankelijk;

Or. en

Amendement 49
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. Spoort instellingen voor hoger 
onderwijs aan een genderdimensie op te 
nemen in het de curricula van het hoger 
onderwijs, aangezien dit nog altijd 
nauwelijks gebeurt;

Or. en
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