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Amendamentul 1
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât peste 60 % dintre absolvenții de 
studii universitare sunt femei, dar 
majoritatea posturilor superioare din 
universități (de exemplu, posturi 
postdoctorale sau de profesor universitar) 
sunt ocupate încă de bărbați;

A. întrucât peste 60 % dintre absolvenții de 
studii universitare sunt femei, dar 
majoritatea posturilor superioare din 
universități (de exemplu, posturi 
postdoctorale sau de profesor universitar) 
sunt ocupate încă de bărbați; întrucât 
numai 13 % dintre instituțiile din sectorul 
învățământului superior și numai 9 % 
dintre universități se aflau sub 
conducerea unor femei și, prin urmare, 
aveau o influență considerabil redusă la 
nivelul proceselor decizionale în materie 
de cercetare;

Or. en

Amendamentul 2
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât 35 % dintre toate locurile de 
muncă din UE vor necesita calificări de 
nivel înalt până în 2020, deși, în prezent, 
numai un procentaj de 26 % din forța de 
muncă deține o calificare din 
învățământul superior;

Or. en

Amendamentul 3
Katarína Neveďalová
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Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât procentul de studente din 
totalul de studenți care urmează 
specializări din domenii precum 
matematica, știința și tehnologia (MST) 
nu se ridică decât la 30,15 %, iar 
domeniile în care predomină femeile sunt: 
educație și formare, sănătate și bunăstare, 
științe umaniste și arte;

Or. en

Amendamentul 4
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât prezența unei mase critice de 
femei la nivelul procesului decizional 
rămâne în mare măsură inadecvată;

Or. en

Amendamentul 5
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât proporția femeilor în cadrul 
consiliilor decizionale în materie de 
cercetare este îngrijorător de mică, cele 
mai reduse proporții înregistrându-se în 
Estonia, Polonia, Cipru, Slovacia și 

B. întrucât numărul femeilor din cadrul 
consiliilor decizionale în materie de 
cercetare este îngrijorător de mic;
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Republica Cehă;

Or. en

Amendamentul 6
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât proporția femeilor în cadrul 
consiliilor decizionale în materie de 
cercetare este îngrijorător de mică, cele 
mai reduse proporții înregistrându-se în 
Estonia, Polonia, Cipru, Slovacia și 
Republica Cehă;

B. întrucât proporția femeilor în cadrul 
consiliilor decizionale în materie de 
cercetare este îngrijorător de mică, întrucât 
numai 25 % dintre membrii Consiliului 
European pentru Cercetare (CEC) sunt 
femei, întrucât, de la înființarea acestuia 
în 2007, au fost selectate 1700 de proiecte 
în vederea finanțării din partea CEC, 
fondurile ridicându-se la 2,5 miliarde de 
euro în granturi, întrucât aproape 90 % 
dintre aceste granturi s-au îndreptat către 
candidați de sex masculin;

Or. en

Amendamentul 7
Andrea Češková

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât proporția femeilor în cadrul 
consiliilor decizionale în materie de 
cercetare este îngrijorător de mică, cele 
mai reduse proporții înregistrându-se în 
Estonia, Polonia, Cipru, Slovacia și 
Republica Cehă;

B. întrucât proporția femeilor în cadrul 
consiliilor decizionale în materie de 
cercetare este îngrijorător de mică;

Or. en
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Amendamentul 8
Mary Honeyball

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, deși Strategia UE 2020 
subliniază necesitatea unei creșteri 
inteligente în UE și importanța politicii de 
cercetare, dezvoltare și inovare, totuși 
numărul femeilor care obțin diplome în 
domeniile științei, tehnologiei și 
matematicii rămâne scăzut, numai 20 % 
dintre absolvenții în domeniul ingineriei 
fiind femei;

Or. en

Amendamentul 9
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recomandă universităților, instituțiilor 
UE și statelor membre să încurajeze 
tinerele să studieze domenii în care femeile 
sunt încă slab reprezentate, în special 
știință, tehnologie, inginerie și matematică, 
și să le informeze despre posibilitățile pe 
care le au de a deveni cercetători și despre 
oportunitățile disponibile în domeniul 
cercetării, inclusiv cercetarea aplicată, 
deoarece astfel ar trebui să elibereze 
talentele nevalorificate;

1. recomandă universităților, instituțiilor 
UE și statelor membre să încurajeze 
tinerele să studieze domenii în care femeile 
sunt încă slab reprezentate, în special 
știință, tehnologie, inginerie și matematică, 
și să le informeze despre posibilitățile pe 
care le au de a deveni cercetători și despre 
oportunitățile disponibile în domeniul 
cercetării, inclusiv cercetarea aplicată, 
deoarece astfel ar trebui să elibereze toate 
talentele nevalorificate; în domeniul 
învățământului ar trebui să fie obligatorie 
menținerea unui echilibru rezonabil între 
numărul bărbaților și al femeilor și orice 
dezechilibru trebuie justificat;
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Or. en

Amendamentul 10
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recomandă universităților, instituțiilor 
UE și statelor membre să încurajeze 
tinerele să studieze domenii în care femeile 
sunt încă slab reprezentate, în special 
știință, tehnologie, inginerie și matematică, 
și să le informeze despre posibilitățile pe 
care le au de a deveni cercetători și despre 
oportunitățile disponibile în domeniul 
cercetării, inclusiv cercetarea aplicată, 
deoarece astfel ar trebui să elibereze 
talentele nevalorificate;

1. recomandă universităților, instituțiilor 
UE și statelor membre să încurajeze 
tinerele să studieze domenii în care femeile 
sunt încă slab reprezentate, în special 
știință, tehnologie, inginerie și matematică, 
domenii care stau la baza obținerii 
calificărilor de nivel înalt necesare în 
vederea reducerii emisiilor de carbon; 
subliniază că trebuie abordate 
stereotipurile care afectează aceste 
profesii, de exemplu, prin informarea 
îndeosebi a tinerelor despre posibilitățile 
pe care le au de a deveni cercetători și 
despre oportunitățile disponibile în 
domeniul cercetării, inclusiv cercetarea 
aplicată, deoarece astfel ar trebui să 
elibereze talentele nevalorificate;

Or. en

Amendamentul 11
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recomandă universităților, instituțiilor 
UE și statelor membre să încurajeze 
tinerele să studieze domenii în care femeile 
sunt încă slab reprezentate, în special 
știință, tehnologie, inginerie și matematică, 
și să le informeze despre posibilitățile pe 
care le au de a deveni cercetători și despre 

1. recomandă universităților, instituțiilor 
UE și statelor membre să încurajeze 
tinerele să studieze domenii în care femeile 
sunt încă slab reprezentate, în special 
știință, tehnologie, IT, inginerie și 
matematică, și să le informeze despre 
posibilitățile pe care le au de a deveni 
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oportunitățile disponibile în domeniul 
cercetării, inclusiv cercetarea aplicată, 
deoarece astfel ar trebui să elibereze 
talentele nevalorificate;

cercetători și despre oportunitățile 
disponibile în domeniul cercetării, inclusiv 
cercetarea aplicată, deoarece astfel ar 
trebui să elibereze talentele nevalorificate;

Or. en

Amendamentul 12
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 1- subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită instituțiile de învățământ 
superior și universitățile să ofere cursuri 
specifice de orientare în domeniul științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii, cu 
scopul de a informa și de a încuraja 
femeile să urmeze studii și traiectorii 
profesionale în domeniile dominate de 
bărbați;

Or. it

Amendamentul 13
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată faptul că inegalitățile între 
femei și bărbați persistă în sistemele 
europene de educație, în ciuda politicilor 
de combatere aplicate de majoritatea
țărilor, și că aceste situații determină atât 
performanța școlară, cât și alegerea 
cursurilor școlare și a profesiilor și au
consecințe negative asupra creșterii 
economice și a bunăstării sociale;
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Or. it

Amendamentul 14
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită universităților și colegiilor din 
învățământul superior să sprijine și să 
încurajeze studiile legate de gen atât 
înainte de absolvire, cât și după obținerea 
diplomei;

Or. en

Amendamentul 15
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre și instituțiilor 
de învățământ superior să introducă 
programe și fonduri speciale, programe 
de îndrumare și proiecte comunitare 
pentru sporirea formării și participării 
tinerelor în cadrul cercetării și dezvoltării, 
precum și în cadrul sectorului IT și al 
economiei ecologice și le sugerează 
acestora că ar trebui să profite în mod 
optim de modelele existente și de 
deschizătorii de drumuri ca mijloc de 
informare și de consiliere a studentelor cu 
privire la opțiunile pe care acestea le au 
în ceea ce privește alegerea carierei;

Or. en
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Amendamentul 16
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recomandă universităților și colegiilor 
din învățământul superior să recunoască 
faptul că studentele pot avea 
responsabilități specifice în plus față de 
învățat, de exemplu, îngrijirea copiilor sau 
a rudelor în vârstă;

2. recomandă universităților și colegiilor 
din învățământul superior să recunoască 
faptul că studentele pot avea 
responsabilități specifice în plus față de 
învățat, de exemplu, îngrijirea copiilor sau 
a rudelor în vârstă; subliniază că este 
necesar ca universitățile să pună la 
dispoziția studentelor infrastructuri care 
să faciliteze participarea egală a acestora 
la studii și la activități de cercetare;

Or. en

Amendamentul 17
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recomandă universităților și colegiilor 
din învățământul superior să recunoască 
faptul că studentele pot avea 
responsabilități specifice în plus față de 
învățat, de exemplu, îngrijirea copiilor sau 
a rudelor în vârstă;

2. recomandă universităților și colegiilor 
din învățământul superior să recunoască 
faptul că studentele pot avea 
responsabilități specifice în plus față de 
învățat, de exemplu, îngrijirea copiilor sau 
a rudelor în vârstă; furnizarea unui număr 
suficient de structuri de îngrijire a 
copiilor de înaltă calitate, accesibile și la 
prețuri acceptabile constituie un pas 
fundamental pentru a le oferi părinților, 
în special femeilor, posibilitatea reală de a 
alege să studieze; o altă modalitate de 
reformare ar putea fi prin îmbunătățirea 
centrelor comunitare;

Or. en
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Amendamentul 18
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recomandă universităților și colegiilor 
din învățământul superior să recunoască 
faptul că studentele pot avea 
responsabilități specifice în plus față de 
învățat, de exemplu, îngrijirea copiilor sau 
a rudelor în vârstă;

2. subliniază că împărțirea 
responsabilităților casnice și familiale 
între femei și bărbați reprezintă o condiție 
sine qua non pentru promovarea și 
atingerea egalității între femei și bărbați; 
recomandă universităților și colegiilor din 
învățământul superior să recunoască faptul 
că atât studenții, cât și studentele pot avea 
responsabilități specifice în plus față de 
învățat, de exemplu, îngrijirea copiilor sau 
a rudelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 19
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recomandă universităților și colegiilor 
din învățământul superior să recunoască 
faptul că studentele pot avea 
responsabilități specifice în plus față de
învățat, de exemplu, îngrijirea copiilor sau 
a rudelor în vârstă;

2. recomandă universităților și colegiilor 
din învățământul superior să recunoască 
faptul că studentele pot avea 
responsabilități specifice suplimentare, pe 
lângă învățat, de exemplu, îngrijirea 
copiilor sau a rudelor în vârstă;
încurajează, prin urmare, diversificarea 
tipurilor de studii, de exemplu învățământ 
cu frecvență redusă și la distanță;

Or. en
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Amendamentul 20
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recomandă universităților și colegiilor 
din învățământul superior să recunoască 
faptul că studentele pot avea 
responsabilități specifice în plus față de 
învățat, de exemplu, îngrijirea copiilor sau 
a rudelor în vârstă;

2. recomandă universităților și colegiilor 
din învățământul superior să recunoască 
faptul că studentele pot avea 
responsabilități specifice în plus față de 
învățat, de exemplu, îngrijirea copiilor sau 
a rudelor în vârstă, și le încurajează să 
dezvolte planuri de studiu individual 
pentru studentele în cauză și, de 
asemenea, reamintește în acest context 
statelor membre și instituțiilor UE să 
sporească sprijinul financiar acordat în 
vederea învățării pe tot parcursul vieții 
pentru a le permite femeilor să își 
continue studiile, să se integreze din nou 
pe piața muncii și să atingă un echilibru 
între responsabilitățile profesionale și cele 
personale;

Or. en

Amendamentul 21
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că pentru a obține o 
egalitate de gen eficientă în domeniul 
educației este absolut necesară 
înlăturarea stereotipurilor încă existente 
prin promovarea de politici puternice în 
favoarea egalității dintre femei și bărbați;

Or. it
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Amendamentul 22
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită statelor membre să urmeze 
bunul exemplu al așa-numitelor 
universități de a treia vârstă sau de a treia 
generație și să încurajeze femeile să se 
înscrie la aceste universități;

Or. en

Amendamentul 23
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesar să se 
revizuiască criteriile de promovare în 
posturile de cercetător principal (de 
exemplu, de profesor universitar) pentru 
includerea unei perspective puternice de 
gen și pentru soluționarea absenței 
femeilor în aceste posturi, precum și să se 
recunoască faptul că este mult mai probabil 
ca femeile să își întrerupă cariera pentru 
întemeierea unei familii decât omologii lor 
bărbați;

3. consideră că este necesar să se 
revizuiască criteriile de promovare în 
posturile de cercetător principal (de 
exemplu, de profesor universitar) pentru 
includerea unei perspective puternice de 
gen și pentru soluționarea deficitului de 
femei în posturi de conducere în domeniul 
cercetării publice, deoarece participarea 
femeilor în domeniile științei și 
tehnologiei poate contribui la sporirea 
inovării, a calității și a competitivității 
cercetării științifice și industriale și 
trebuie promovată, precum și să se 
recunoască faptul că este mult mai probabil 
ca femeile să își întrerupă cariera pentru 
întemeierea unei familii decât omologii lor 
bărbați;

Or. en
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Amendamentul 24
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesar să se 
revizuiască criteriile de promovare în 
posturile de cercetător principal (de 
exemplu, de profesor universitar) pentru 
includerea unei perspective puternice de 
gen și pentru soluționarea absenței 
femeilor în aceste posturi, precum și să se 
recunoască faptul că este mult mai 
probabil ca femeile să își întrerupă cariera 
pentru întemeierea unei familii decât 
omologii lor bărbați;

3. consideră că este necesar să se includă o 
perspectivă puternică de gen în ceea ce 
privește posturile de cercetător principal și
posturile didactice; abordează problema
absenței femeilor în aceste posturi și 
reamintește faptul că este mult mai 
probabil ca femeile să își întrerupă cariera 
pentru întemeierea unei familii decât 
omologii lor bărbați;

Or. en

Amendamentul 25
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesar să se 
revizuiască criteriile de promovare în 
posturile de cercetător principal (de 
exemplu, de profesor universitar) pentru 
includerea unei perspective puternice de 
gen și pentru soluționarea absenței femeilor 
în aceste posturi, precum și să se 
recunoască faptul că este mult mai 
probabil ca femeile să își întrerupă 
cariera pentru întemeierea unei familii 
decât omologii lor bărbați;

3. consideră că este necesar să se 
revizuiască criteriile de promovare în 
posturile de cercetător principal (de 
exemplu, de profesor universitar) pentru 
includerea unei perspective puternice de 
gen și pentru soluționarea absenței femeilor 
în aceste posturi;

Or. en
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Amendamentul 26
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesar să se 
revizuiască criteriile de promovare în
posturile de cercetător principal (de 
exemplu, de profesor universitar) pentru 
includerea unei perspective puternice de 
gen și pentru soluționarea absenței 
femeilor în aceste posturi, precum și să se 
recunoască faptul că este mult mai probabil 
ca femeile să își întrerupă cariera pentru 
întemeierea unei familii decât omologii lor 
bărbați;

3. consideră că este necesar să se 
soluționeze problema absenței femeilor 
din posturile de cercetător principal (de 
exemplu, de profesor universitar), precum 
și să se recunoască faptul că este mult mai 
probabil ca femeile să își întrerupă cariera 
pentru întemeierea unei familii decât 
omologii lor bărbați; solicită, prin urmare, 
universităților și instituțiilor de cercetare 
să prevadă măsuri adecvate pentru ca 
femeile să poată atinge un echilibru între 
cariera academică și viața familială 
(servicii de îngrijire a copiilor, concedii 
flexibile etc.);

Or. en

Amendamentul 27
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesar să se 
revizuiască criteriile de promovare în 
posturile de cercetător principal (de 
exemplu, de profesor universitar) pentru 
includerea unei perspective puternice de 
gen și pentru soluționarea absenței femeilor 
în aceste posturi, precum și să se 
recunoască faptul că este mult mai probabil 
ca femeile să își întrerupă cariera pentru 
întemeierea unei familii decât omologii lor 
bărbați;

3. consideră că este necesar să se 
revizuiască criteriile de promovare în 
posturile de cercetător principal (de 
exemplu, de profesor universitar) pentru 
atingerea unui echilibru de gen și pentru 
soluționarea absenței femeilor în aceste 
posturi, precum și să se recunoască faptul 
că este mult mai probabil ca femeile să își 
întrerupă cariera pentru întemeierea unei 
familii decât omologii lor bărbați;

Or. en
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Amendamentul 28
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesar să se 
revizuiască criteriile de promovare în 
posturile de cercetător principal (de 
exemplu, de profesor universitar) pentru 
includerea unei perspective puternice de 
gen și pentru soluționarea absenței femeilor 
în aceste posturi, precum și să se 
recunoască faptul că este mult mai 
probabil ca femeile să își întrerupă 
cariera pentru întemeierea unei familii 
decât omologii lor bărbați;

3. consideră că este necesar să se 
revizuiască criteriile de promovare în 
posturile de cercetător principal (de 
exemplu, de profesor universitar) pentru 
includerea unei perspective puternice de 
gen și pentru soluționarea absenței femeilor 
în aceste posturi;

Or. en

Amendamentul 29
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că, în toate statele 
membre sunt încă puține inițiative de 
informare asupra egalității de gen și 
asupra promovării acesteia în domeniul 
educației; sugerează posibilitatea unei 
formări specifice a profesorilor în ceea ce 
privește egalitatea dintre bărbați și femei;

Or. it

Amendamentul 30
Andrea Češková
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Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră necesar ca instituțiile de 
învățământ superior și instituțiile de 
învățământ complementar să își 
revizuiască instrumentele interne astfel 
încât să poată recruta și promova 
persoanele cu cea mai bună pregătire,
inclusiv un număr semnificativ de femei;

Or. en

Amendamentul 31
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. încurajează statele membre și 
instituțiile de învățământ superior să 
sporească numărul de profesori și 
cercetători în știință de sex feminin și să 
inițieze campanii mass-media de 
informare pentru soluționarea chestiunii 
legate de subreprezentarea femeilor în 
domeniile MST;

Or. en

Amendamentul 32
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că multe studente ale 
instituțiilor de învățământ superior și ale
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învățământului secundar continuă să 
aleagă cariere care reflectă rolul 
tradițional atribuit în funcție de gen; 
subliniază, prin urmare, necesitatea unei 
mai bune orientări profesionale pentru 
combaterea stereotipurilor încă existente;

Or. it

Amendamentul 33
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită instituțiilor de învățământ 
superior să stabilească un criteriu de 
referință de cel puțin 40 % pentru toate 
posturile didactice alocate femeilor și de 
50 % pentru posturile de doctor și 
profesor, și, îndeosebi când este vorba 
despre un singur post sau când numărul 
posturilor este impar, să se creeze încă un 
post pentru atingerea unui echilibru 
absolut între femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 34
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că învățământul superior ar 
trebui să pună la dispoziția femeilor 
instrumente care să le permită să obțină 
poziții mai bune în sectorul privat și să își 
dezvolte competențele antreprenoriale, 
promovând astfel creșterea economică și 

4. încurajează universitățile, instituțiile de 
învățământ superior și de cercetare să 
adopte și să pună în aplicare, în cadrul 
organizării lor, strategii în materie de 
egalitate și să realizeze evaluări de impact 
privind egalitatea dintre femei și bărbați 
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locurile de muncă în UE; prin urmare, 
accentuează faptul că femeile ar trebui 
încurajate să participate în mod activ la 
parteneriate din cadrul 
universităților/sectorului privat, de 
exemplu, prin intermediul întreprinderilor 
de tip start-up sau spin-off;

în procesul decizional al acestora; 
reamintește că aceste instituții trebuie, de 
asemenea, să asigure tratament egal și 
oportunități egale femeilor și bărbaților în 
cadrul locului de muncă și în ceea ce 
privește educația; subliniază că, în acest
scop, ar trebui adoptate măsuri de 
prevenire a oricărei forme de discriminare 
pentru a le permite femeilor să obțină 
poziții mai bune în sectorul privat și în cel 
public; încurajează femeile să participe la 
parteneriate din cadrul 
universităților/sectorului privat, de 
exemplu, prin intermediul întreprinderilor 
de tip start-up sau spin-off;

Or. en

Amendamentul 35
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că învățământul superior ar 
trebui să pună la dispoziția femeilor 
instrumente care să le permită să obțină 
poziții mai bune în sectorul privat și să își 
dezvolte competențele antreprenoriale, 
promovând astfel creșterea economică și 
locurile de muncă în UE; prin urmare, 
accentuează faptul că femeile ar trebui 
încurajate să participate în mod activ la 
parteneriate din cadrul 
universităților/sectorului privat, de 
exemplu, prin intermediul întreprinderilor 
de tip start-up sau spin-off;

4. reamintește că învățământul superior ar 
trebui să pună la dispoziția femeilor 
instrumente care să le permită să obțină 
poziții mai bune în sectorul privat și să își 
dezvolte competențele antreprenoriale, 
promovând astfel creșterea economică și 
locurile de muncă în UE; prin urmare, 
accentuează faptul că femeile ar trebui 
încurajate să participate în mod activ la 
parteneriate și cooperări din cadrul 
universităților/sectorului privat, de 
exemplu, prin intermediul întreprinderilor 
de tip start-up sau spin-off;

Or. en

Amendamentul 36
Licia Ronzulli
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Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că pentru a combate 
eficient inegalitățile dintre femei și 
bărbați încă existente în domeniul 
educației, este foarte important să se 
încurajeze cooperarea politică dintre 
statele membre, prin promovarea 
schimbului de bune practici și prin 
garantarea de programe specifice de 
finanțare; 

Or. it

Amendamentul 37
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă universităților și colegiilor 
din învățământul superior să crească 
proporția de reprezentare a femeilor în 
cadrul consiliilor decizionale în materie de 
cercetare, pentru a încuraja un număr mai 
mare de femei să lucreze în învățământul 
superior;

5. recomandă universităților și instituțiilor 
de învățământ superior să crească 
proporția de reprezentare a femeilor în 
cadrul consiliilor decizionale în materie de 
cercetare, pentru a încuraja un număr mai 
mare de femei să lucreze în învățământul 
superior;

Or. en

Amendamentul 38
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)



AM\891370RO.doc 21/26 PE480.849v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă toate statele participante la 
procesul de la Bologna să aplice cadre 
naționale de calificare și să dezvolte și să 
sprijine financiar recunoașterea 
reciprocă;

Or. en

Amendamentul 39
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reiterează anunțul făcut de Comisie la 
1 martie 2011, prin care își făcea 
cunoscută intenția ca, în 2012, să 
propună legislație europeană, inclusiv 
obiective obligatorii pentru creșterea 
reprezentării fiecărui sex la un procent de 
minimum 40 %, în cazul în care 
companiile nu sporesc în mod voluntar 
proporția femeilor din cadrul 
organismelor decizionale ale acestora cu 
câte 5 % pe an, ajungând la o 
reprezentare a femeilor în proporție de 
30 % până în 2015 și de 40 % până 
în 2020;

Or. en

Amendamentul 40
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște că femeile se confruntă în 
continuare cu obstacole în ceea ce 
privește atingerea celor mai înalte niveluri 
în învățământul postuniversitar și în 
cercetare; solicită, prin urmare, statelor 
membre și universităților să dezvolte și să 
pună în aplicare strategii naționale pentru 
a asigura participarea femeilor la aceste 
niveluri;

Or. en

Amendamentul 41
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită sprijinul suplimentar al 
guvernului pentru punerea în aplicare a 
unor măsuri de sporire a accesului pentru 
studenți din cadrul grupurilor 
subreprezentate și cu o situație 
socioeconomică mai precară, precum și 
pentru imigranți și minorități;

Or. en

Amendamentul 42
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită Comisiei și statelor membre să 
înființeze programe de pregătire și 
sprijinire a tinerelor cercetătoare în 
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vederea participării acestora la programe 
de cercetare și la programe de granturi 
pentru a le ajuta să rămână în universități 
și institute de cercetare;

Or. en

Amendamentul 43
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reafirmă că diferența de remunerare 
dintre femei și bărbați încă reprezintă o 
imensă preocupare și că în domeniul 
învățământului superior cercetătorii și 
profesorii femei sunt plătiți cu mult mai 
puțin decât omologii lor bărbați care ocupa 
poziții similare;

6. reafirmă că diferența de remunerare 
dintre femei și bărbați încă reprezintă o 
imensă preocupare, fiind o realitate faptul 
că femeile dispun de mai puține resurse în 
timpul vieții active, iar în timpul 
pensionării se confruntă cu mai multe 
dificultăți în ceea ce privește accesul la 
finanțare, precum și că, în domeniul 
învățământului superior, cercetătorii și 
profesorii femei sunt plătiți cu mult mai 
puțin decât omologii lor bărbați care ocupa 
poziții similare; prin urmare, femeile sunt 
mult mai afectate decât bărbații de toate 
formele de sărăcie, inclusiv sărăcia în 
rândul lucrătorilor; diferența de 
remunerare între femei și bărbați 
reprezintă un cost pe care niciun stat 
membru și nici Europa în general nu și-l 
pot permite.

Or. en

Amendamentul 44
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. reafirmă că diferența de remunerare 
dintre femei și bărbați încă reprezintă o 
imensă preocupare și că în domeniul 
învățământului superior cercetătorii și 
profesorii femei sunt plătiți cu mult mai 
puțin decât omologii lor bărbați care ocupa 
poziții similare;

6. reafirmă că diferența de remunerare 
dintre femei și bărbați încă reprezintă o 
imensă preocupare și că, în domeniul 
învățământului superior, cercetătorii și 
profesorii femei sunt plătiți cu mult mai 
puțin decât omologii lor bărbați care ocupa 
poziții similare; solicită un sistem de 
remunerare egală în cazul unor poziții de 
cercetare similare.

Or. en

Amendamentul 45
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. critică faptul că agenda Comisiei 
privind modernizarea sistemelor de 
învățământ superior din Europa nu ține 
seama de perspectiva de gen și că, de fapt, 
nu adoptă o abordare integratoare a 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 46
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre să introducă 
drept criteriu de eligibilitate pentru 
proiectele de cercetare finanțate de stat 
condiția formării unei echipe în cadrul 



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

RO

căreia să existe un echilibru între femei și 
bărbați;

Or. en

Amendamentul 47
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că, din cauza faptului că, 
în general, calificările obținute de femei 
în învățământul superior nu sunt suficient 
de căutate pe piață, acestea sunt deseori 
supracalificate și prost plătite pentru 
munca prestată și fie ajung să aibă locuri 
de muncă precare, fie ajung șomere, 
situație care, la începutul carierei, le 
dezavantajează într-o mai mare măsură în 
cadrul pieței muncii, sporind și mai mult 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați;

Or. en

Amendamentul 48
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că sporirea participării 
tinerelor pe piața muncii are un impact 
pozitiv asupra competitivității și creșterii, 
precum și asupra asigurării independenței 
economice a femeilor în etapele inițiale și 
finale ale vieților lor;

Or. en
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Amendamentul 49
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. încurajează instituțiile de învățământ 
superior să includă o dimensiune de gen 
în programele învățământului superior 
deoarece aceasta este, în continuare, în 
mare parte inexistentă.

Or. en


