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Poprawka 1
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 60% absolwentów 
uniwersytetów to kobiety, ale większość 
stanowisk wyższego szczebla (tj. stanowisk 
akademickich doktorów i profesorów) 
wciąż zajmują mężczyźni;

A. mając na uwadze, że 60% absolwentów 
uniwersytetów to kobiety, ale większość 
stanowisk wyższego szczebla (tj. stanowisk 
akademickich doktorów i profesorów) 
wciąż zajmują mężczyźni; mając na 
uwadze, że kobiety są szefowymi w 
zaledwie 13% instytucji szkolnictwa 
wyższego oraz że na zaledwie 9% 
uniwersytetów są kierownikami 
personalnymi, co sprawia, że kobiety mają 
zdecydowanie mniejszy wpływ na 
podejmowane decyzje naukowe,

Or. en

Poprawka 2
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że do 2020 r. 
odsetek miejsc pracy wymagających 
wysokich kwalifikacji wzrośnie w Unii do 
35%, jednak obecnie zaledwie 26% 
pracowników posiada wyższe 
wykształcenie,

Or. en

Poprawka 3
Katarína Neveďalová
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Projekt opinii
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że łączny odsetek 
kobiet studiujących nauki matematyczne, 
przyrodnicze i techniczne wynosi zaledwie 
30,15% oraz że do najbardziej 
zdominowanych przez kobiety dziedzin 
zalicza się kształcenie i szkolenia, opiekę 
zdrowotną i socjalną, nauki 
humanistyczne i sztukę,

Or. en

Poprawka 4
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Punkt Ab preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że obecność masy 
krytycznej kobiet w procesie 
podejmowania decyzji jest nadal 
zdecydowanie nieodpowiednia,

Or. en

Poprawka 5
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że niepokojąco niski 
odsetek kobiet zajmuje stanowiska 
decyzyjne w radach naukowych, w 
szczególności w Estonii, Polsce, 
Czechach, na Cyprze i Słowacji;

B. mając na uwadze, że niepokojąco niska 
liczba kobiet zajmuje stanowiska 
decyzyjne w radach naukowych,
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Or. en

Poprawka 6
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że niepokojąco niski 
odsetek kobiet zajmuje stanowiska 
decyzyjne w radach naukowych, w 
szczególności w Estonii, Polsce, 
Czechach, na Cyprze i Słowacji;

B. mając na uwadze, że niepokojąco niski 
odsetek kobiet zajmuje stanowiska 
decyzyjne w radach naukowych; mając na 
uwadze, że zaledwie 25% członków 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
(ERBN) to kobiety; mając na uwadze, że 
od rozpoczęcia działalności ERBN w 2007 
r. wybrano 1700 projektów 
kwalifikujących się do uzyskania ze strony 
ERBN wsparcia finansowego w formie 
dotacji o wartości około 2,5 mld euro oraz 
że prawie 90% tych dotacji trafiło do 
kandydatów płci męskiej,

Or. en

Poprawka 7
Andrea Češková

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że niepokojąco niski 
odsetek kobiet zajmuje stanowiska 
decyzyjne w radach naukowych, w 
szczególności w Estonii, Polsce, 
Czechach, na Cyprze i Słowacji;

B. mając na uwadze, że niepokojąco niski 
odsetek kobiet zajmuje stanowiska 
decyzyjne w radach naukowych,

Or. en
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Poprawka 8
Mary Honeyball

Projekt opinii
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że mimo że w 
strategii „UE 2020” określono potrzebę 
osiągnięcia inteligentnego wzrostu w UE 
oraz podkreślono znaczenie badań i 
rozwoju oraz polityki innowacyjności, 
odsetek kobiet kończących studia 
matematyczne, przyrodnicze i techniczne
nadal jest niski, a poza tym tylko 20% 
absolwentów studiów inżynierskich to 
kobiety,

Or. en

Poprawka 9
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa uniwersytety, instytucje UE i 
państwa członkowskie do zachęcania 
młodych kobiet do wyboru tych kierunków 
studiów, w których kobiety wciąż są 
niedostatecznie reprezentowane, zwłaszcza 
kierunków naukowych, technicznych, 
inżynierskich i matematycznych, oraz do 
informowania ich o możliwościach 
rozpoczęcia kariery naukowej i o 
dostępnych możliwościach naukowych, w 
tym w dziedzinie nauki stosowanej, w celu 
rozwoju uśpionych talentów;

1. wzywa uniwersytety, instytucje UE i 
państwa członkowskie do zachęcania 
młodych kobiet do wyboru tych kierunków 
studiów, w których kobiety wciąż są 
niedostatecznie reprezentowane, zwłaszcza 
kierunków naukowych, technicznych, 
inżynierskich i matematycznych, oraz do 
informowania ich o możliwościach 
rozpoczęcia kariery naukowej i o 
dostępnych możliwościach naukowych, w 
tym w dziedzinie nauki stosowanej, w celu 
rozwoju wszelkich uśpionych talentów; 
zachowanie odpowiedniej równowagi płci 
w środowisku akademickim powinno być 
obowiązkowe, a wszelka nierównowaga 
musi być uzasadniona;
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Or. en

Poprawka 10
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa uniwersytety, instytucje UE i 
państwa członkowskie do zachęcania 
młodych kobiet do wyboru tych kierunków 
studiów, w których kobiety wciąż są 
niedostatecznie reprezentowane, zwłaszcza 
kierunków naukowych, technicznych, 
inżynierskich i matematycznych, oraz do 
informowania ich o możliwościach 
rozpoczęcia kariery naukowej i o 
dostępnych możliwościach naukowych, w 
tym w dziedzinie nauki stosowanej, w celu 
rozwoju uśpionych talentów;

1. wzywa uniwersytety, instytucje UE i 
państwa członkowskie do zachęcania 
młodych kobiet do wyboru tych kierunków 
studiów, w których kobiety wciąż są 
niedostatecznie reprezentowane, zwłaszcza 
kierunków naukowych, technicznych, 
inżynierskich i matematycznych, które 
stanowią podstawę wysokiej jakości 
umiejętności niskoemisyjnych; podkreśla, 
że należy zwalczać stereotypy wpływające 
na tego rodzaju zawody, na przykład 
poprzez informowanie zwłaszcza młodych 
kobiet o możliwościach rozpoczęcia 
kariery naukowej i o dostępnych 
możliwościach naukowych, w tym w 
dziedzinie nauki stosowanej, w celu 
rozwoju uśpionych talentów;

Or. en

Poprawka 11
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa uniwersytety, instytucje UE i 
państwa członkowskie do zachęcania 
młodych kobiet do wyboru tych kierunków 
studiów, w których kobiety wciąż są 
niedostatecznie reprezentowane, zwłaszcza 
kierunków naukowych, technicznych, 

1. wzywa uniwersytety, instytucje UE i 
państwa członkowskie do zachęcania 
młodych kobiet do wyboru tych kierunków 
studiów, w których kobiety wciąż są 
niedostatecznie reprezentowane, zwłaszcza 
kierunków naukowych, technicznych, 
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inżynierskich i matematycznych, oraz do 
informowania ich o możliwościach 
rozpoczęcia kariery naukowej i o 
dostępnych możliwościach naukowych, w 
tym w dziedzinie nauki stosowanej, w celu 
rozwoju uśpionych talentów;

technologiczno-informacyjnych, 
inżynierskich i matematycznych, oraz do 
informowania ich o możliwościach 
rozpoczęcia kariery naukowej i o 
dostępnych możliwościach naukowych, w 
tym w dziedzinie nauki stosowanej, w celu 
rozwoju uśpionych talentów; 

Or. en

Poprawka 12
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) wzywa władze szkół 
ponadpodstawowych i wyższych do 
zapewnienia specjalnych kursów 
wprowadzających w dziedzinie nauk 
ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki, aby udzielać kobietom 
odpowiednich informacji i zachęcać je do 
wybierania kierunków kształcenia i 
zawodów w „męskich” sektorach;

Or. it

Poprawka 13
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że nadal istnieją różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn w ramach 
europejskich systemów kształcenia, 
pomimo strategii mających na celu 
zaradzenie tej sytuacji wprowadzonych 
przez prawie wszystkie państwa, oraz że 
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sytuacja ta wpływa zarówno na wyniki w 
nauce, jak i na wybór kierunków 
kształcenia i zawodów, co oddziałuje 
negatywnie na wzrost gospodarczy i 
system zabezpieczenia społecznego;

Or. it

Poprawka 14
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do 
wsparcia i zachęcania do podejmowania 
studiów genderowych zarówno na 
poziomie licencjackim, jak i 
podyplomowym;

Or. en

Poprawka 15
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie i 
instytucje szkolnictwa wyższego do 
wprowadzenia specjalnych programów i 
funduszy, programów mentorskich i 
projektów społecznościowych w celu 
zwiększenia udziału młodych kobiet w 
szkoleniach oraz w działalności badawczej 
i rozwojowej, a także w sektorze IT i 
ekologicznej gospodarce oraz do 
optymalnego wykorzystywania wzorów do 
naśladowania i projektów pilotażowych 
jako sposobu informowania studiujących 
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kobiet o możliwościach związanych z 
wyborem zawodu oraz doradzania im w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 16
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do 
uznania, że uczące się kobiety mogą mieć 
szczególne obowiązki niezwiązane z 
nauką, na przykład mogą opiekować się 
małymi dziećmi lub starszymi krewnymi;

2. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do 
uznania, że uczące się kobiety mogą mieć 
szczególne obowiązki niezwiązane z 
nauką, na przykład mogą opiekować się 
małymi dziećmi lub starszymi krewnymi; 
podkreśla potrzebę dopilnowania, aby 
uniwersytety udostępniły studiującym 
kobietom infrastrukturę, która ułatwi im 
równe uczestnictwo w edukacji i 
działalności badawczej;

Or. en

Poprawka 17
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do 
uznania, że uczące się kobiety mogą mieć 
szczególne obowiązki niezwiązane z 
nauką, na przykład mogą opiekować się 
małymi dziećmi lub starszymi krewnymi;

2. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do 
uznania, że uczące się kobiety mogą mieć 
szczególne obowiązki niezwiązane z 
nauką, na przykład mogą opiekować się 
małymi dziećmi lub starszymi krewnymi;
zapewnienie wystarczającej liczby 
wysokiej jakości przystępnych i łatwo
dostępnych placówek opieki nad dziećmi 
ma kluczowe znaczenie dla zaoferowania 
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rodzicom, a zwłaszcza kobietom, 
faktycznych możliwości podjęcia studiów. 
Do innych reform można by zaliczyć 
poprawę funkcjonowania domów kultury;

Or. en

Poprawka 18
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do 
uznania, że uczące się kobiety mogą mieć 
szczególne obowiązki niezwiązane z 
nauką, na przykład mogą opiekować się 
małymi dziećmi lub starszymi krewnymi;

2. zwraca uwagę, że podział obowiązków 
domowych i rodzinnych między kobiety i 
mężczyzn jest niezbędny w celu 
zwiększenia i osiągnięcia równości między 
kobietami i mężczyznami; wzywa 
uniwersytety i szkoły wyższe do uznania, 
że uczące się kobiety i uczący się 
mężczyźni mogą mieć szczególne 
obowiązki niezwiązane z nauką, na 
przykład mogą opiekować się małymi 
dziećmi lub starszymi krewnymi;

Or. en

Poprawka 19
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do 
uznania, że uczące się kobiety mogą mieć 
szczególne obowiązki niezwiązane z 
nauką, na przykład mogą opiekować się 
małymi dziećmi lub starszymi krewnymi;

2. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do 
uznania, że uczące się kobiety mogą mieć 
szczególne dodatkowe obowiązki 
niezwiązane z nauką, na przykład mogą 
opiekować się małymi dziećmi lub 
starszymi krewnymi; zachęca zatem do 
zadbania o większe zróżnicowanie 
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systemów studiów (np. uczenie się w 
niepełnym wymiarze godzin, na 
odległość);

Or. en

Poprawka 20
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do 
uznania, że uczące się kobiety mogą mieć 
szczególne obowiązki niezwiązane z 
nauką, na przykład mogą opiekować się 
małymi dziećmi lub starszymi krewnymi;

2. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do 
uznania, że uczące się kobiety mogą mieć 
szczególne obowiązki niezwiązane z 
nauką, na przykład mogą opiekować się 
małymi dziećmi lub starszymi krewnymi,
oraz zachęca je do opracowywania 
indywidualnych planów nauczania dla 
uczących się kobiet; w tym kontekście 
przypomina również państwom 
członkowskim i instytucjom UE o 
zwiększeniu finansowego wsparcia 
uczenia się przez całe życie w celu 
umożliwienia uczącym się kobietom 
kontynuowania nauki, powrotu na rynek 
pracy oraz pogodzenia obowiązków 
zawodowych i osobistych;

Or. en

Poprawka 21
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że dla osiągnięcia 
rzeczywistego równouprawnienia płci w 
obszarze kształcenia zasadnicze znaczenie 
ma wyeliminowanie istniejących nadal 
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stereotypów oraz propagowanie 
zdecydowanych strategii na rzecz 
równości mężczyzn i kobiet;

Or. it

Poprawka 22
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
wzięcia dobrego przykładu z tak zwanych 
uniwersytetów trzeciego wieku oraz do 
zachęcania kobiet do podejmowania 
studiów na tego rodzaju uniwersytetach;

Or. en

Poprawka 23
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że konieczny jest przegląd 
kryteriów awansowania na najwyższe 
stanowiska naukowe (np. stanowiska 
profesorskie) w celu włączenia silniejszej 
perspektywy z uwzględnieniem aspektu 
płci oraz zajęcia się brakiem kobiet na tych
stanowiskach oraz że istnieje potrzeba 
uznania, że kobiety dużo częściej niż 
mężczyźni decydują się na przerwanie 
kariery w celu założenia rodziny;

3. uważa, że konieczny jest przegląd 
kryteriów awansowania na najwyższe 
stanowiska naukowe (np. stanowiska 
profesorskie) w celu włączenia silniejszej 
perspektywy z uwzględnieniem aspektu 
płci oraz zajęcia się niedostatkiem kobiet 
na najwyższych stanowiskach w dziedzinie 
badań publicznych oraz że objęcie przez 
kobiety stanowisk naukowych i 
technicznych może przyczynić się do 
zwiększenia innowacyjności, jakości i 
konkurencyjności badań naukowych i 
przemysłowych, a także do promowania 
ich potrzeb, i że istnieje potrzeba uznania, 
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że kobiety dużo częściej niż mężczyźni 
decydują się na przerwanie kariery w celu 
założenia rodziny;

Or. en

Poprawka 24
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że konieczny jest przegląd 
kryteriów awansowania na najwyższe 
stanowiska naukowe (np. stanowiska 
profesorskie) w celu włączenia silniejszej 
perspektywy z uwzględnieniem aspektu 
płci oraz zajęcia się brakiem kobiet na 
tych stanowiskach oraz że istnieje potrzeba 
uznania, że kobiety dużo częściej niż 
mężczyźni decydują się na przerwanie 
kariery w celu założenia rodziny;

3. uważa, że konieczne jest włączenie 
silniejszej perspektywy z uwzględnieniem 
aspektu płci w odniesieniu do najwyższych 
stanowisk naukowych i nauczycielskich; 
zwraca uwagę na brak kobiet na tych 
stanowiskach oraz przypomina o tym, że 
kobiety dużo częściej niż mężczyźni 
decydują się na przerwanie kariery w celu 
założenia rodziny;

Or. en

Poprawka 25
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że konieczny jest przegląd 
kryteriów awansowania na najwyższe 
stanowiska naukowe (np. stanowiska 
profesorskie) w celu włączenia silniejszej 
perspektywy z uwzględnieniem aspektu 
płci oraz zajęcia się brakiem kobiet na tych 
stanowiskach oraz że istnieje potrzeba 
uznania, że kobiety dużo częściej niż 
mężczyźni decydują się na przerwanie 

3. uważa, że konieczny jest przegląd 
kryteriów awansowania na najwyższe 
stanowiska naukowe (np. stanowiska 
profesorskie) w celu włączenia silniejszej 
perspektywy z uwzględnieniem aspektu 
płci oraz zajęcia się brakiem kobiet na tych 
stanowiskach;
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kariery w celu założenia rodziny;

Or. en

Poprawka 26
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że konieczny jest przegląd 
kryteriów awansowania na najwyższe 
stanowiska naukowe (np. stanowiska 
profesorskie) w celu włączenia silniejszej 
perspektywy z uwzględnieniem aspektu 
płci oraz zajęcia się brakiem kobiet na tych
stanowiskach oraz że istnieje potrzeba 
uznania, że kobiety dużo częściej niż 
mężczyźni decydują się na przerwanie 
kariery w celu założenia rodziny;

3. uważa, że konieczne jest zajęcie się 
brakiem kobiet na najwyższych 
stanowiskach naukowych (np. na 
stanowiskach profesorskich) oraz że 
istnieje potrzeba uznania, że kobiety dużo 
częściej niż mężczyźni decydują się na 
przerwanie kariery w celu założenia 
rodziny; wzywa zatem uniwersytety i 
instytucje badawcze do udostępnienia 
odpowiednich środków umożliwiających 
pogodzenie kariery akademickiej z życiem 
rodzinnym (placówki opieki nad dziećmi, 
elastyczne warunki brania urlopu itd.);

Or. en

Poprawka 27
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że konieczny jest przegląd 
kryteriów awansowania na najwyższe 
stanowiska naukowe (np. stanowiska 
profesorskie) w celu włączenia silniejszej 
perspektywy z uwzględnieniem aspektu
płci oraz zajęcia się brakiem kobiet na tych 
stanowiskach oraz że istnieje potrzeba 
uznania, że kobiety dużo częściej niż 

3. uważa, że konieczny jest przegląd 
kryteriów awansowania na najwyższe 
stanowiska naukowe (np. stanowiska 
profesorskie) w celu osiągnięcia 
równowagi płci oraz zajęcia się brakiem 
kobiet na tych stanowiskach oraz że 
istnieje potrzeba uznania, że kobiety dużo 
częściej niż mężczyźni decydują się na 
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mężczyźni decydują się na przerwanie 
kariery w celu założenia rodziny;

przerwanie kariery w celu założenia 
rodziny;

Or. en

Poprawka 28
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że konieczny jest przegląd 
kryteriów awansowania na najwyższe 
stanowiska naukowe (np. stanowiska 
profesorskie) w celu włączenia silniejszej 
perspektywy z uwzględnieniem aspektu 
płci oraz zajęcia się brakiem kobiet na tych 
stanowiskach oraz że istnieje potrzeba 
uznania, że kobiety dużo częściej niż 
mężczyźni decydują się na przerwanie 
kariery w celu założenia rodziny;

3. uważa, że konieczny jest przegląd 
kryteriów awansowania na najwyższe 
stanowiska naukowe (np. stanowiska 
profesorskie) w celu włączenia silniejszej 
perspektywy z uwzględnieniem aspektu 
płci oraz zajęcia się brakiem kobiet na tych 
stanowiskach;

Or. en

Poprawka 29
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ubolewa nad tym, że we wszystkich 
państwach członkowskich realizuje się 
jeszcze niewiele inicjatyw mających na 
celu informowanie o równouprawnieniu 
płci i jego promowanie w obszarze 
kształcenia; sugeruje, że korzystne byłoby 
zapewnienie specjalnego szkolenia 
dotyczącego równouprawnienia płci 
przeznaczonego dla nauczycieli;

Or. it
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Poprawka 30
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że instytucje szkolnictwa 
wyższego i instytucje dalszego kształcenia 
muszą dokonać przeglądu swoich 
wewnętrznych instrumentów, tak aby za 
ich pomocą można było rekrutować i 
wspierać najlepsze osoby, w tym znaczącą 
liczbę kobiet;

Or. en

Poprawka 31
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca państwa członkowskie i 
instytucje szkolnictwa wyższego do 
zwiększenia liczby kobiet profesorów i 
naukowców w naukach ścisłych oraz do 
zorganizowania za pośrednictwem 
środków masowego przekazu kampanii 
informacyjnych poświęconych 
niedostatecznej aktywności kobiet w 
dziedzinach matematycznych, 
przyrodniczych i technicznych;

Or. en

Poprawka 32
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)



PE480.849v01-00 18/26 AM\891370PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że wiele uczennic szkół 
przygotowujących do zawodu i szkół 
ponadpodstawowych nadal wybiera 
zawody odzwierciedlające tradycyjne role 
płciowe; uwydatnia zatem konieczność 
lepszego poradnictwa zawodowego, aby 
zwalczać utrzymujące się stereotypy;

Or. it

Poprawka 33
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa instytucje szkolnictwa wyższego 
do wprowadzenia wymogu, zgodnie z 
którym co najmniej 40% wszystkich 
stanowisk nauczycielskich i 50% 
stanowisk doktorskich i profesorskich 
obejmowałyby kobiety, oraz do tworzenia 
dodatkowych stanowisk zwłaszcza w 
przypadku gdy do objęcia jest tylko jedno 
stanowisko lub gdy liczba stanowisk do 
objęcia jest nieparzysta, co ma służyć 
osiągnięciu pełnej równowagi płci;

Or. en

Poprawka 34
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że szkolnictwo wyższe 
powinno udostępniać kobietom narzędzia 
umożliwiające im wzmocnienie swojej 
pozycji w sektorze prywatnym oraz rozwój 
przedsiębiorczości, co tym samym 
przyczyni się do wsparcia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w UE; w 
związku z tym nalega, aby kobiety były 
zachęcane do aktywnego udziału w 
partnerstwach między uniwersytetami i 
sektorem prywatnym, na przykład poprzez 
przedsięwzięcia typu start-up i spin-off;

4. zachęca uniwersytety, instytucje 
szkolnictwa wyższego i instytucje 
badawcze do przyjęcia i wdrożenia w 
swoich organizacjach strategii na rzecz 
równości oraz do przeprowadzenia oceny 
wpływu płci na proces podejmowania 
decyzji; przypomina, że tego rodzaju 
instytucje są również zobowiązane do 
zapewnienia równego traktowania i 
równych szans dla kobiet i mężczyzn w 
miejscu pracy i w edukacji; podkreśla, że 
w tym celu należy przedsięwziąć środki 
służące zapobieganiu wszelkim rodzajom 
dyskryminacji w celu umożliwienia 
kobietom wzmocnienia swojej pozycji w 
sektorze prywatnym i publicznym; zachęca
kobiety do udziału w partnerstwach między 
uniwersytetami i sektorem prywatnym, na 
przykład poprzez przedsięwzięcia typu 
start-up i spin-off;

Or. en

Poprawka 35
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że szkolnictwo wyższe 
powinno udostępniać kobietom narzędzia 
umożliwiające im wzmocnienie swojej 
pozycji w sektorze prywatnym oraz rozwój 
przedsiębiorczości, co tym samym 
przyczyni się do wsparcia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w UE; w 
związku z tym nalega, aby kobiety były 
zachęcane do aktywnego udziału w 
partnerstwach między uniwersytetami i 
sektorem prywatnym, na przykład poprzez 

4. przypomina, że szkolnictwo wyższe 
powinno udostępniać kobietom narzędzia 
umożliwiające im wzmocnienie swojej 
pozycji w sektorze prywatnym oraz rozwój 
przedsiębiorczości, co tym samym 
przyczyni się do wsparcia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w UE; w 
związku z tym nalega, aby kobiety były 
zachęcane do aktywnego udziału w 
partnerstwach i współpracy między 
uniwersytetami i sektorem prywatnym, na 
przykład poprzez przedsięwzięcia typu 
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przedsięwzięcia typu start-up i spin-off; start-up i spin-off;

Or. en

Poprawka 36
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że aby skutecznie zwalczać 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
nadal istniejące w obszarze kształcenia, 
trzeba wspierać współpracę polityczną 
między państwami członkowskimi, 
sprzyjając zarówno wymianie dobrych 
praktyk, jak i gwarantując specjalne 
programy finansowania;

Or. it

Poprawka 37
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do 
zwiększenia reprezentacji kobiet na 
stanowiskach decyzyjnych w radach 
naukowych w celu zachęcania ich do pracy 
w szkolnictwie wyższym;

5. wzywa uniwersytety i instytucje 
szkolnictwa wyższego do zwiększenia 
reprezentacji kobiet na stanowiskach 
decyzyjnych w radach naukowych w celu 
zachęcania ich do pracy w szkolnictwie 
wyższym;

Or. en

Poprawka 38
Chrysoula Paliadeli
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Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. nalega, by wszystkie państwa objęte 
procesem bolońskim wdrażały krajowe 
ramy kwalifikacji, a także rozwijały i 
finansowo wspierały system wzajemnego 
uznawania;

Or. en

Poprawka 39
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina o zapowiedzi Komisji z 
dnia 1 marca 2011 r. dotyczącej 
zaproponowania w 2012 r. prawodawstwa 
europejskiego obejmującego wiążące cele 
w zakresie zwiększenia reprezentacji obu 
płci maksymalnie do 40%, o ile 
przedsiębiorstwa dobrowolnie nie będą 
zwiększały odsetka kobiet w swoich 
organach decyzyjnych o 5% rocznie, tak 
aby do 2015 r. uzyskać reprezentację 
kobiet na poziomie 30%, a do 2020 r. na 
poziomie 40%;

Or. en

Poprawka 40
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. uznaje, że kobiety nadal natrafiają na 
przeszkody utrudniające im osiągnięcie 
najwyższego poziomu wykształcenia 
podyplomowego i pracy badawczej; w 
związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i uniwersytety do 
opracowania i wdrożenia strategii 
mających na celu zapewnienie udziału 
kobiet w kształceniu podyplomowym i 
pracy badawczej;

Or. en

Poprawka 41
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje o dalsze wsparcie rządowe 
mające na celu wdrożenie środków 
służących zwiększeniu dostępu do 
edukacji dla studentów z niewystarczająco 
reprezentowanych grup i znajdujących się 
w gorszej sytuacji społeczno-
ekonomicznej, a także dla imigrantów i 
mniejszości;

Or. en

Poprawka 42
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do opracowania programów 
mających na celu wyszkolenie młodych 
kobiet-naukowców i ich wsparcie w 
udziale w programach naukowych oraz w 
składaniu wniosków o dotacje w celu 
ułatwienia im dalszego prowadzenia 
działalności akademickiej i naukowej;

Or. en

Poprawka 43
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ponownie podkreśla, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż 
jest poważnym problemem oraz że w 
obszarze szkolnictwa wyższego kobiety-
naukowcy i kobiety-profesorowie 
otrzymują niższe wynagrodzenie niż 
mężczyźni na takich samych stanowiskach.

6. ponownie podkreśla, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż 
jest poważnym problemem, który prowadzi 
do tego, że kobiety w swoim życiu 
zawodowym gromadzą mniej środków i po 
przejściu na emeryturę mają większe 
trudności finansowe, oraz że w obszarze 
szkolnictwa wyższego kobiety-naukowcy i 
kobiety-profesorowie otrzymują niższe 
wynagrodzenie niż mężczyźni na takich 
samych stanowiskach; w związku z tym 
kobiety w większym stopniu niż mężczyźni 
są narażone na wszelkie formy ubóstwa, w 
tym na ubóstwo osób pracujących.
Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć generuje koszty, których nie są w 
stanie pokryć ani poszczególne państwa 
członkowskie ani cała Europa;

Or. en

Poprawka 44
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. ponownie podkreśla, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż 
jest poważnym problemem oraz że w 
obszarze szkolnictwa wyższego kobiety-
naukowcy i kobiety-profesorowie 
otrzymują niższe wynagrodzenie niż 
mężczyźni na takich samych stanowiskach.

6. ponownie podkreśla, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż 
jest poważnym problemem oraz że w 
obszarze szkolnictwa wyższego kobiety-
naukowcy i kobiety-profesorowie 
otrzymują niższe wynagrodzenie niż 
mężczyźni na takich samych stanowiskach; 
apeluje o wprowadzenie systemu równych 
wynagrodzeń za pracę na takich samych
stanowiskach naukowych;

Or. en

Poprawka 45
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. krytykuje to, że przedstawiony przez 
Komisję program modernizacji 
europejskich systemów szkolnictwa 
wyższego zasadniczo nie uwzględnia 
różnic między płciami ani aspektu płci;

Or. en

Poprawka 46
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia kryterium przewidującego 
przydział funduszy państwowych na te 
projekty badawcze, nad którymi pracują 



AM\891370PL.doc 25/26 PE480.849v01-00

PL

zespoły badawcze zrównoważone pod 
względem płci;

Or. en

Poprawka 47
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że ze względu na 
niedostateczny popyt na kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym kobiety często mają zbyt 
wysokie kwalifikacje do wykonywanej 
pracy i otrzymują zbyt niskie 
wynagrodzenie za swoją pracę oraz często 
obejmują niepewne stanowiska lub 
pozostają bezrobotne, co już na początku 
ich kariery zawodowej niekorzystnie 
wpływa na ich szanse na rynku pracy i 
powoduje dalsze nierówności w 
wynagradzaniu;

Or. en

Poprawka 48
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że zwiększenie udziału 
młodych kobiet w rynku pracy wywiera 
szczególnie korzystny wpływ na 
konkurencyjność i wzrost oraz przyczynia 
się do zapewnienia ekonomicznej 
niezależności kobiet na początkowych i na 
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późniejszych etapach ich życia;

Or. en

Poprawka 49
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zachęca instytucje szkolnictwa 
wyższego do włączenia wymiaru płci do 
programów szkolnictwa wyższego, gdyż 
wymiar ten jest nadal w większości 
przypadków pomijany;

Or. en


