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Τροπολογία 1
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. επισημαίνει ότι για να συμμορφωθεί 
με τη στρατηγική της Λισαβόνας, η ΕΕ 
χρειάζεται 700 000 επιπλέον ερευνητές, 
και επομένως καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας
για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 2006-2010, για να εξασφαλισθεί 
ότι το 2010 η συμμετοχή των γυναικών 
και των ανδρών στην επιστήμη και την 
τεχνολογία θα είναι εξισορροπημένη·

Or. es

Τροπολογία 2
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
υψηλές θέσεις (σε επιστημονικά 
συμβούλια και επιτροπές αξιολόγησης, για 
παράδειγμα) σε όλους τους τομείς της 
επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας, της στελέχωσης, της κατάρτισης, 
της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας των 
πληροφοριών, της μηχανικής, του 
εμπορίου, των επικοινωνιών, των 
δημοσίων σχέσεων, της διαφήμισης και 
των βιομηχανικών σχέσεων·

2. θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
υψηλές θέσεις (σε επιστημονικά 
συμβούλια και επιτροπές αξιολόγησης, για 
παράδειγμα) σε όλους τους τομείς της 
επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας, της στελέχωσης, της κατάρτισης, 
της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας των 
πληροφοριών, της μηχανικής, του 
εμπορίου, των επικοινωνιών, των 
δημοσίων σχέσεων, της διαφήμισης και 
των βιομηχανικών σχέσεων· και ζητεί
μέτρα, όπως οι ποσοστώσεις, που θα
εξασφαλίσουν ότι η ελάχιστη συμμετοχή 
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των γυναικών έναντι των ανδρών θα είναι 
τουλάχιστον 40 τοις εκατό στα εν λόγω
όργανα·

Or. en

Τροπολογία 3
Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
υψηλές θέσεις (σε επιστημονικά 
συμβούλια και επιτροπές αξιολόγησης, για 
παράδειγμα) σε όλους τους τομείς της 
επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας, της στελέχωσης, της κατάρτισης, 
της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας των 
πληροφοριών, της μηχανικής, του 
εμπορίου, των επικοινωνιών, των 
δημοσίων σχέσεων, της διαφήμισης και 
των βιομηχανικών σχέσεων·

2. θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
υψηλές θέσεις (σε επιστημονικά 
συμβούλια και επιτροπές αξιολόγησης, για 
παράδειγμα) σε όλους τους τομείς της 
επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας, της στελέχωσης, της κατάρτισης, 
της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας των 
πληροφοριών, της μηχανικής, του 
εμπορίου, των επικοινωνιών, των 
δημοσίων σχέσεων, της διαφήμισης και 
των βιομηχανικών σχέσεων, παρέχοντας
στις γυναίκες καινοτόμες μορφές
ευέλικτου ωραρίου εργασίας που θα τους 
επιτρέψουν να συνεχίσουν να εργάζονται 
και αφού γίνουν μητέρες·

Or. it

Τροπολογία 4
Den Dover

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 3. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
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περισσότερες ενέργειες, προκειμένου να 
ξεπερασθεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών, ιδιαίτερα στους επιστημονικούς 
ακαδημαϊκούς κύκλους·

περισσότερες ενέργειες, προκειμένου να 
ξεπερασθεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών, ιδιαίτερα στους επιστημονικούς 
ακαδημαϊκούς κύκλους· για τον σκοπό 
αυτόν, συνιστά να παρασχεθούν άμεσα
υποστηρικτικά μέτρα και επιχορηγήσεις
που θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες να 
καλύψουν ανώτερες θέσεις, καθώς και 
επιχορηγήσεις για προγράμματα 
καθοδήγησης και συμβουλευτικής, που 
θα βοηθήσουν τις νεαρές γυναίκες να 
συνεχίσουν να ασκούν επιστημονικές 
ακαδημαϊκές δραστηριότητες, 
πραγματοποιώντας έρευνα και 
συμμετέχοντας σε αιτήσεις και 
προγράμματα επιχορηγήσεων και 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
κινητικότητα και την ευελιξία των ίδιων 
και των οικογενειών τους·

Or. en

Τροπολογία 5
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. εκτιμά ότι τα δίκτυα γυναικών 
επιστημόνων αποτελούν ζωτικής 
σημασίας όργανο για την προσέλκυση 
μεγαλύτερου αριθμού γυναικών στους 
επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς 
και για την προώθησή τους σε θέσεις 
ευθύνης· ως εκ τούτου, καλεί την
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
δημιουργήσουν δίκτυα σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και να
στηρίξουν τα ήδη υπάρχοντα, όπως την
ευρωπαϊκή πλατφόρμα γυναικών 
επιστημόνων·

Or. es
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Τροπολογία 6
Den Dover

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. θεωρεί ότι, για να εξαλειφθούν 
ορισμένα από τα εμπόδια με τα οποία 
έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες κατά 
την προσπάθεια να ανέλθουν σε ανώτερες 
θέσεις σε επιστημονικές σταδιοδρομίες, 
πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα 
που θα προωθήσουν την καλύτερη 
κατανόηση των εννοιών «καλή έρευνα», 
«αριστεία» και «καινοτομία», ιδίως όσον 
αφορά τα κριτήρια για τον ορισμό ενός 
«καλού ερευνητή», τα οποία δεν θα 
πρέπει να περιορίζονται στον αριθμό των 
δημοσιεύσεων των ερευνητών·

Or. en

Τροπολογία 7
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για 
να διασφαλίσουν ότι η συνεισφορά των 
γυναικών δεν αποκλείεται από τις 
εκδόσεις που αφορούν την ιστορία της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, όχι μόνο 
επειδή αυτό συνιστά σαφή περίπτωση 
διάκρισης, αλλά και γιατί η έλλειψη 
«προτύπων» δυσχεραίνει την ενθάρρυνση
της παρουσίας μεγαλύτερου αριθμού 
γυναικών στους τομείς αυτούς·
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Or. es

Τροπολογία 8
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξαλείψουν όλα τα 
οικονομικά και διοικητικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα της 
επιστήμης και να δημιουργήσουν πιο 
ελκυστικές και ευέλικτες συνθήκες 
εργασίας για τις γυναίκες, οι οποίες θα 
ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους να 
επιδιώξουν σταδιοδρομίες σε όλους τους 
κλάδους της επιστήμης·

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξαλείψουν όλα τα 
οικονομικά και διοικητικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα της 
επιστήμης και να δημιουργήσουν πιο 
ελκυστικές και ευέλικτες συνθήκες 
εργασίας για τις γυναίκες και τους άνδρες, 
διευκολύνοντάς τους έτσι να συνδυάσουν 
επαγγελματική και οικογενειακή ζωή· 
επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ισότιμο μερίδιο γονεϊκών
ευθυνών προάγοντας την ίση χρήση 
γονικής άδειας από άνδρες και γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 9
Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξαλείψουν όλα τα 
οικονομικά και διοικητικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα της 
επιστήμης και να δημιουργήσουν πιο 
ελκυστικές και ευέλικτες συνθήκες 
εργασίας για τις γυναίκες, οι οποίες θα 
ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους να 
επιδιώξουν σταδιοδρομίες σε όλους τους 

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξαλείψουν όλα τα 
οικονομικά και διοικητικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα της 
επιστήμης και να δημιουργήσουν πιο 
ελκυστικές και ευέλικτες συνθήκες 
εργασίας για τις γυναίκες, οι οποίες θα 
ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους να 
επιδιώξουν σταδιοδρομίες σε όλους τους 
κλάδους της επιστήμης, μέσω μορφών 
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κλάδους της επιστήμης· στήριξης που θα απευθύνονται 
συγκεκριμένα στις εργαζόμενες μητέρες 
και δεν θα επηρεάζουν αρνητικά τον 
προϋπολογισμό της επιστημονικής 
έρευνας·

Or. it

Τροπολογία 10
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επισημαίνει ότι τα όρια ηλικίας για 
την παροχή επιχορηγήσεων επηρεάζουν 
δυσμενώς τους νέους ανθρώπους, κυρίως 
γυναίκες που φροντίζουν εξαρτώμενα 
άτομα στην οικογένεια· ως εκ τούτου, 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι, όταν ισχύουν τέτοιες 
συνθήκες, θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
στη νομοθεσία τους μέτρα για τη 
διόρθωση αυτής της ανωμαλίας, όπως η 
προσθήκη ενός χρόνου στην προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων για κάθε χρόνο κατά 
τον οποίο απαιτείται παροχή φροντίδας 
προς τα εξαρτώμενα μέλη της 
οικογένειας·

Or. es

Τροπολογία 11
Den Dover

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
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εισαχθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη 
στελέχωση, την κατάρτιση και τις 
δημόσιες σχέσεις, ούτως ώστε να 
προαχθεί και να ενθαρρυνθεί η 
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε 
τομείς, όπως η τεχνολογία, η φυσική, η 
μηχανολογία, η πληροφορική και άλλοι
τομείς, όπου εξακολουθούν δυστυχώς να 
κυριαρχούν οι άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 12
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι στις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, υπό το έβδομο πρόγραμμα
πλαίσιο, η ισορροπημένη παρουσία 
ανδρών και γυναικών θα αξιολογείται 
θετικά· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
προβούν στις ίδιες διευθετήσεις στα 
εθνικά και περιφερειακά τους 
προγράμματα·

Or. es

Τροπολογία 13
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν τον παράγοντα 
του φύλου στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις 
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και τις εκθέσεις προόδου του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου·

Or. es

Τροπολογία 14
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί, ωστόσο, ότι η ειδική νομοθεσία 
και οι ποσοστώσεις για τις γυναίκες στην 
επιστήμη θα ήταν αντιπαραγωγικές και 
θα δημιουργούσαν, πιθανότατα, μια 
«δεύτερη κατηγορία» γυναικών 
επιστημόνων, οι οποίες θα διορίζονται 
απλώς για να συμπληρώνονται οι 
ποσοστώσεις και όχι ανάλογα με τις 
ικανότητες και τα προσόντα τους και, ως 
εκ τούτου, θα κρίνονται από τους 
συναδέλφους τους σύμφωνα με τα ίδια 
κριτήρια· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά δεν 
είναι, στην πραγματικότητα, απαραίτητα, 
καθώς στα περισσότερα κράτη μέλη 
υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από ό,τι 
άνδρες και καθώς, σύμφωνα με διάφορες 
μελέτες, οι γυναίκες επιδεικνύουν 
συνήθως υψηλότερα επίπεδα επιμονής, 
σκληρής εργασίας, κινήτρων και 
αποφασιστικότητας από ό,τι οι άνδρες, 
και αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που 
οδηγούν στην επιτυχία σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 
επιστημονικής κοινότητας.

διαγράφεται

Or. en



AM\712026EL.doc 11/15 PE402.819v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 15
Erna Hennicot-Schoepges

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί, ωστόσο, ότι η ειδική νομοθεσία 
και οι ποσοστώσεις για τις γυναίκες στην 
επιστήμη θα ήταν αντιπαραγωγικές και 
θα δημιουργούσαν, πιθανότατα, μια 
«δεύτερη κατηγορία» γυναικών 
επιστημόνων, οι οποίες θα διορίζονται 
απλώς για να συμπληρώνονται οι 
ποσοστώσεις και όχι ανάλογα με τις 
ικανότητες και τα προσόντα τους και, ως 
εκ τούτου, θα κρίνονται από τους 
συναδέλφους τους σύμφωνα με τα ίδια 
κριτήρια· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά δεν 
είναι, στην πραγματικότητα, απαραίτητα, 
καθώς στα περισσότερα κράτη μέλη 
υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από ό,τι 
άνδρες και καθώς, σύμφωνα με διάφορες 
μελέτες, οι γυναίκες επιδεικνύουν 
συνήθως υψηλότερα επίπεδα επιμονής, 
σκληρής εργασίας, κινήτρων και 
αποφασιστικότητας από ό,τι οι άνδρες, 
και αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που 
οδηγούν στην επιτυχία σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 
επιστημονικής κοινότητας.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 16
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί, ωστόσο, ότι η ειδική νομοθεσία 
και οι ποσοστώσεις για τις γυναίκες στην 

5. θεωρεί ότι η ειδική νομοθεσία και οι 
ποσοστώσεις χρειάζονται για τις γυναίκες 
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επιστήμη θα ήταν αντιπαραγωγικές και 
θα δημιουργούσαν, πιθανότατα, μια 
«δεύτερη κατηγορία» γυναικών 
επιστημόνων, οι οποίες θα διορίζονται 
απλώς για να συμπληρώνονται οι 
ποσοστώσεις και όχι ανάλογα με τις 
ικανότητες και τα προσόντα τους και, ως 
εκ τούτου, θα κρίνονται από τους 
συναδέλφους τους σύμφωνα με τα ίδια 
κριτήρια· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά δεν 
είναι, στην πραγματικότητα, απαραίτητα, 
καθώς στα περισσότερα κράτη μέλη 
υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από ό,τι 
άνδρες και καθώς, σύμφωνα με διάφορες 
μελέτες, οι γυναίκες επιδεικνύουν 
συνήθως υψηλότερα επίπεδα επιμονής, 
σκληρής εργασίας, κινήτρων και 
αποφασιστικότητας από ό,τι οι άνδρες, 
και αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που 
οδηγούν στην επιτυχία σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 
επιστημονικής κοινότητας.

στην επιστήμη προκειμένου να 
εξισορροπηθεί η συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών σε θέσεις ευθύνης, δεδομένου 
ότι, παρά το γεγονός ότι στην 
πλειονότητα των κρατών μελών ο 
αριθμός των γυναικών με 
πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών 
υπερβαίνει τον αριθμό των ανδρών και 
ότι οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερο 
μέσο επίπεδο ακαδημαϊκών προσόντων 
από τους άνδρες, υποεκπροσωπούνται σε 
όλα τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά 
ιδρύματα.

Or. es

Τροπολογία 17
Anni Podimata

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί, ωστόσο, ότι η ειδική νομοθεσία 
και οι ποσοστώσεις για τις γυναίκες στην 
επιστήμη θα ήταν αντιπαραγωγικές και 
θα δημιουργούσαν, πιθανότατα, μια 
«δεύτερη κατηγορία» γυναικών 
επιστημόνων, οι οποίες θα διορίζονται 
απλώς για να συμπληρώνονται οι 
ποσοστώσεις και όχι ανάλογα με τις 
ικανότητες και τα προσόντα τους και, ως 
εκ τούτου, θα κρίνονται από τους 
συναδέλφους τους σύμφωνα με τα ίδια 
κριτήρια· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά δεν 

5. επισημαίνει ότι η ειδική νομοθεσία και 
οι ποσοστώσεις για τις γυναίκες στην 
επιστήμη δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι 
δημιουργούν μια «δεύτερη κατηγορία» 
γυναικών επιστημόνων, οι οποίες θα 
διορίζονται απλώς για να συμπληρώνονται 
οι ποσοστώσεις, αλλά ότι αποτελούν
μεταβατικά μέτρα με μοναδικό στόχο τη 
δημιουργία και εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης με την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που 
διαθέτουν ίδια επίπεδα μόρφωσης, 
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είναι, στην πραγματικότητα, απαραίτητα, 
καθώς στα περισσότερα κράτη μέλη 
υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από ό,τι 
άνδρες και καθώς, σύμφωνα με διάφορες 
μελέτες, οι γυναίκες επιδεικνύουν 
συνήθως υψηλότερα επίπεδα επιμονής, 
σκληρής εργασίας, κινήτρων και 
αποφασιστικότητας από ό,τι οι άνδρες, 
και αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που 
οδηγούν στην επιτυχία σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 
επιστημονικής κοινότητας..

ικανοτήτων και προσόντων όσον αφορά
πανομοιότυπες επιστημονικές θέσεις, στο 
στάδιο της επιλογής αλλά και της 
πρόσληψης και επίσης καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επαγγελματικής τους 
σταδιοδρομίας, ώστε να τους επιτρέψουν 
να ακολουθήσουν περαιτέρω 
προγράμματα κατάρτισης και να λάβουν
προαγωγή στο επάγγελμά τους βάσει των 
προσόντων τους, αλλά και να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την 
αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης 
αξίας.

Or. fr

Τροπολογία 18
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η 
προώθηση της επιστήμης ως τομέα που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τα δύο 
φύλα ήδη από μικρή ηλικία· ζητεί να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
του εκπαιδευτικού υλικού και κατά την 
κατάρτιση των καθηγητών· ενθαρρύνει 
τα πανεπιστήμια και τις σχολές να 
αναλύσουν τα συστήματά τους για την 
επιλογή των εισαχθέντων προκειμένου να 
εντοπισθεί ενδεχόμενη αφανής διάκριση 
στη βάση του φύλου και να διορθώσουν 
τα συστήματα επιλογής αντιστοίχως·

Or. en



PE402.819v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 14/15 AM\712026EL.doc

EL

Τροπολογία 19
Erna Hennicot-Schoepges

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. καλεί την Επιτροπή να αναφέρει στο 
Κοινοβούλιο τακτικά την πρόοδο της 
εκπροσώπησης των γυναικών σε 
συμβούλια αξιολόγησης και επιτροπές 
επιλογής, τα οποία σύμφωνα με το έκτο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 
την τεχνολογική ανάπτυξη πρέπει να 
διαθέτουν συμμετοχή γυναικών  σε
ποσοστό τουλάχιστον 40 %.

Or. fr

Τροπολογία 20
Erna Hennicot-Schoepges

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να αναλύσουν 
τους παράγοντες πίσω από το χαμηλό 
ποσοστό γυναικών (15 % κατά μέσο όρο 
στην ΕΕ) σε ανώτερες θέσεις στα 
πανεπιστήμια και τους εκπαιδευτικούς 
φορείς, το οποίο μειώνει σοβαρά την 
επιρροή τους στη λήψη αποφάσεων για 
την έρευνα, όταν σήμερα διαθέτουν το 
43 % των διδακτορικών που απονέμονται 
στην ΕΕ.

Or. fr
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Τροπολογία 21
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να κερδίζουν σε ποσοστό 
15 τοις εκατό λιγότερα χρήματα από ό,τι 
οι άνδρες για την ίδια εργασία· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εισαγάγουν αποτελεσματικές πολιτικές 
που θα εξαλείψουν τη μισθολογική 
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων·
σημειώνει ότι στον τομέα της επιστήμης, 
η έννοια της «ίσης αμοιβής» θα πρέπει να 
ισχύει και για τις υποτροφίες και για τους 
μισθούς·

Or. en

Τροπολογία 22
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. ενθαρρύνει τα πανεπιστήμια, τα 
ερευνητικά ιδρύματα και τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις να εγκρίνουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικές ισότητας στις 
οργανώσεις τους και να 
πραγματοποιήσουν αξιολογήσεις 
επιπτώσεων με βάση το φύλο κατά τις 
διαδικασίες λήψης των αποφάσεών τους·

Or. en
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