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Tarkistus 1
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. huomauttaa, että noudattaakseen 
Lissabonin strategiaa EU tarvitsee 700 
000 uutta tutkijaa, ja näin ollen kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita naisten ja 
miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 
2006–2010 mukaisesti toteuttamaan 
erityistoimenpiteitä sen varmistamiseksi, 
että vuonna 2010 naisten ja miesten 
osallistuminen tieteeseen ja teknologiaan 
on tasapainossa;

Or. es

Tarkistus 2
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo kuitenkin, että tarvitaan 
lisäponnisteluja, jotta naisten osuutta 
kaikkien tieteen alojen, kuten tutkimuksen, 
rekrytoinnin, koulutuksen, opetuksen, 
tietotekniikan, insinööritieteen, kaupan, 
viestinnän, suhdetoiminnan, mainonnan ja 
teollisuuden työmarkkinasuhteiden, 
johtopaikoilla (esim. asiantuntijaneuvostot 
ja arviointikomiteat) saataisiin 
vahvistettua; 

2. katsoo kuitenkin, että tarvitaan 
lisäponnisteluja, jotta naisten osuutta 
kaikkien tieteen alojen, kuten tutkimuksen, 
rekrytoinnin, koulutuksen, opetuksen, 
tietotekniikan, insinööritieteen, kaupan, 
viestinnän, suhdetoiminnan, mainonnan ja 
teollisuuden työmarkkinasuhteiden, 
johtopaikoilla (esim. asiantuntijaneuvostot 
ja arviointikomiteat) saataisiin 
vahvistettua; pyytää toimenpiteitä, kuten 
kiintiöitä, sen varmistamiseksi, että 
naisten vähimmäisosallistumisaste näihin 
elimiin on vähintään 40 prosenttia;

Or. en
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Tarkistus 3
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo kuitenkin, että tarvitaan 
lisäponnisteluja, jotta naisten osuutta 
kaikkien tieteen alojen, kuten tutkimuksen, 
rekrytoinnin, koulutuksen, opetuksen, 
tietotekniikan, insinööritieteen, kaupan, 
viestinnän, suhdetoiminnan, mainonnan ja 
teollisuuden työmarkkinasuhteiden, 
johtopaikoilla (esim. asiantuntijaneuvostot 
ja arviointikomiteat) saataisiin 
vahvistettua; 

2. katsoo kuitenkin, että tarvitaan 
lisäponnisteluja, jotta naisten osuutta 
kaikkien tieteen alojen, kuten tutkimuksen, 
rekrytoinnin, koulutuksen, opetuksen, 
tietotekniikan, insinööritieteen, kaupan, 
viestinnän, suhdetoiminnan, mainonnan ja 
teollisuuden työmarkkinasuhteiden, 
johtopaikoilla (esim. asiantuntijaneuvostot 
ja arviointikomiteat) saataisiin 
vahvistettua, tarjoamalla naisille 
innovatiivisia mahdollisuuksia joustaviin 
työaikajärjestelyihin, joiden ansiosta he 
voivat jatkaa työssäkäyntiä vielä 
äiteinäkin;

Or. it

Tarkistus 4
Den Dover

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että tarvitaan lisätoimia naisten 
aliedustuksen korjaamiseksi etenkin 
tieteellis-akateemisissa piireissä;

3. katsoo, että tarvitaan lisätoimia naisten 
aliedustuksen korjaamiseksi etenkin 
tieteellis-akateemisissa piireissä; tämän 
saavuttamiseksi suosittaa, että naisille 
tarjotaan suoria tukitoimenpiteitä ja 
tukia, joilla rohkaistaan heitä 
hakeutumaan johtopaikoille, sekä tukia 
ohjaus- ja mentorointiohjelmille, jotka 
auttavat nuoria naisia jatkamaan 
tieteellis-akateemisella alalla ja 
harjoittamaan tutkimustoimintaa, 
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osallistumaan tukianomuksiin ja 
hankkeisiin sekä varmistamaan samaan 
aikaan sekä oman että perheensä 
liikkuvuuden ja joustavuuden;

Or. en

Tarkistus 5
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että tiedenaisten verkot ovat 
keskeinen väline naisten 
houkuttelemiseksi tieteellisille ja 
teknologisille aloille ja heidän 
saamisekseen vastuullisille paikoille;
tämän saavuttamiseksi kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan 
verkkoja sekä Euroopan tasolla että 
kansallisella ja alueellisella tasolla ja 
tukemaan jo olemassa olevia verkkoja, 
kuten tiedenaisten eurooppalaista 
keskustelufoorumia; 

Or. es

Tarkistus 6
Den Dover

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että naisten etenemistä tieteen 
alan johtopaikoille estävien esteiden 
vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia 
toimenpiteitä, joilla edistetään "hyvän 
tutkimuksen", "erinomaisuuden" ja 
"innovaation" käsitteiden parempaa 
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ymmärtämystä ja erityisesti "hyvän 
tutkijan" määritelmää koskevien 
kriteerien osalta, sillä määritelmän ei 
tulisi perustua yksinomaan tutkijoiden 
julkaisujen lukumäärään;

Or. en

Tarkistus 7
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että naisten panosta 
ei jätetä tieteen ja teknologian historiaa 
koskevien julkaisujen ulkopuolelle, sillä 
tämä on selvää syrjintää ja roolimallien 
puuttuminen vaikeuttaa naisten 
rohkaisemista näille aloille;

Or. es

Tarkistus 8
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita poistamaan kaikki naisten 
kohtaamat rahoitukselliset ja hallinnolliset 
esteet tieteen alalla ja luomaan naisille 
aikaisempaa houkuttelevampia ja 
joustavampia työskentelyolosuhteita, jotka
puolestaan lisäisivät naisten kiinnostusta 
uraan kaikilla tieteen aloilla; 

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
poistamaan kaikki naisten kohtaamat 
rahoitukselliset ja hallinnolliset esteet 
tieteen alalla ja luomaan naisille ja 
miehille aikaisempaa houkuttelevampia ja 
joustavampia työskentelyolosuhteita, jotka 
helpottaisivat työ- ja perhe-elämän 
yhdistämistä; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita varmistamaan 
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vanhemmuuteen liittyvien vastuiden 
tasavertaisen jakaantumisen edistämällä 
sitä, että miehet ja naiset käyttävät 
tasavertaisesti mahdollisuutta 
vanhempainlomaan; 

Or. en

Tarkistus 9
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita poistamaan kaikki naisten 
kohtaamat rahoitukselliset ja hallinnolliset 
esteet tieteen alalla ja luomaan naisille 
aikaisempaa houkuttelevampia ja 
joustavampia työskentelyolosuhteita, jotka 
puolestaan lisäisivät naisten kiinnostusta 
uraan kaikilla tieteen aloilla; 

4. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita poistamaan kaikki naisten 
kohtaamat rahoitukselliset ja hallinnolliset 
esteet tieteen alalla ja luomaan naisille 
aikaisempaa houkuttelevampia ja 
joustavampia työskentelyolosuhteita, jotka 
puolestaan lisäisivät naisten kiinnostusta 
uraan kaikilla tieteen aloilla, erityisesti 
työssäkäyville äideille suunnatuilla 
tukimuodoilla, jotka eivät vaikuta 
tieteelliseen tutkimustyöhön 
kohdennettavaan talousarvioon;  

Or. it

Tarkistus 10
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. Huomauttaa, että tukien saamiselle 
asetetut  ikärajoitukset vaikuttavat 
kielteisesti nuoriin, joilla on huollettavia, 
ja että nämä nuoret ovat yleensä naisia; 
kehottaa näin ollen komissiota ja 
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jäsenvaltioita varmistamaan, että 
tällaisissa tilanteissa lainsäädäntöön 
sisällytetään toimenpiteitä tämän 
poikkeaman korjaamiseksi, kuten 
lisäämällä hakemusten määräaikaan aina 
yksi vuosi sellaista vuotta kohti, kun 
hakija on hoitanut huollettavaa;

Or. es

Tarkistus 11
Den Dover

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. uskoo vakaasti, että on otettava 
käyttöön erityisiä rekrytointia, koulutusta 
ja suhdetoimintaa koskevia toimenpiteitä, 
jotta edistettäisiin ja rohkaistaisiin naisia 
osallistumaan aloille, joilla miehet ovat 
valitettavasti yhä dominoivassa asemassa, 
kuten esimerkiksi teknologian, fysiikan, 
insinööritieteiden ja tietojenkäsittelyn 
aloille;

Or. en

Tarkistus 12
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa kommissiota varmistamaan, 
että seitsemännen puiteohjelman alaisten 
ehdotuspyyntöjen vastauksia arvioitaessa
kiinnitetään myönteistä huomiota miesten 
ja naisten tasapainoiseen läsnäoloon; 
kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
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vastaavia järjestelyitä kansallisiin ja 
alueellisiin ohjelmiin;

Or. es

Tarkistus 13
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-
arvoulottuvuuden seitsemännen 
puiteohjelman väliarviointeihin ja 
edistyskertomuksiin;

Or. es

Tarkistus 14
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo kuitenkin, että naisia koskeva 
erityislainsäädäntö ja kiintiöt tieteen 
alalla vaikuttaisivat kielteisellä tavalla ja 
saattaisivat synnyttää "toisen luokan" 
naispuolisia tiedemiehiä, joita ei 
palkattaisi asiantuntemuksen ja ansioiden 
perusteella vaan täyttämään kiintiöitä ja 
joita myös kollegat arvioisivat näiden 
kriteerien mukaan; uskoo, että tällaiset 
toimenpiteet ovat tarpeettomia, sillä 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita on 
enemmän naisia kuin miehiä ja useiden 
tutkimusten mukaan naiset ovat 
sisukkaampia, ahkerampia, 
motivoituneempia ja päättäväisempiä kuin 

Poistetaan.
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miehet ja edellä mainitut ominaisuudet 
ovat keskeisiä tekijöitä menestyksen 
kannalta kaikilla aloilla, tiedeyhteisö 
mukaan lukien. 

Or. en

Tarkistus 15
Erna Hennicot-Schoepges

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo kuitenkin, että naisia koskeva 
erityislainsäädäntö ja kiintiöt tieteen 
alalla vaikuttaisivat kielteisellä tavalla ja 
saattaisivat synnyttää "toisen luokan" 
naispuolisia tiedemiehiä, joita ei 
palkattaisi asiantuntemuksen ja ansioiden 
perusteella vaan täyttämään kiintiöitä ja 
joita myös kollegat arvioisivat näiden 
kriteerien mukaan; uskoo, että tällaiset 
toimenpiteet ovat tarpeettomia, sillä 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita on 
enemmän naisia kuin miehiä ja useiden 
tutkimusten mukaan naiset ovat 
sisukkaampia, ahkerampia, 
motivoituneempia ja päättäväisempiä kuin 
miehet ja edellä mainitut ominaisuudet 
ovat keskeisiä tekijöitä menestyksen 
kannalta kaikilla aloilla, tiedeyhteisö 
mukaan lukien. 

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 16
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo kuitenkin, että naisia koskeva 
erityislainsäädäntö ja kiintiöt tieteen alalla 
vaikuttaisivat kielteisellä tavalla ja 
saattaisivat synnyttää "toisen luokan" 
naispuolisia tiedemiehiä, joita ei 
palkattaisi asiantuntemuksen ja ansioiden 
perusteella vaan täyttämään kiintiöitä ja 
joita myös kollegat arvioisivat näiden 
kriteerien mukaan; uskoo, että tällaiset 
toimenpiteet ovat tarpeettomia, sillä 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita on 
enemmän naisia kuin miehiä ja useiden 
tutkimusten mukaan naiset ovat 
sisukkaampia, ahkerampia, 
motivoituneempia ja päättäväisempiä kuin 
miehet ja edellä mainitut ominaisuudet 
ovat keskeisiä tekijöitä menestyksen 
kannalta kaikilla aloilla, tiedeyhteisö 
mukaan lukien. 

5. katsoo, että naisia koskevaa
erityislainsäädäntöä ja kiintiöitä tarvitaan
tieteen alalla tasapainottamaan miesten ja 
naisten osuutta vastuullisilla paikoilla, 
sillä naiset ovat aliedustettuina kaikissa 
akateemisissa laitoksissa ja 
tutkimuslaitoksissa siitä huolimatta, että 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita 
yliopistotutkinnon omaavien naisten 
lukumäärä on suurempi kuin tutkinnon 
omaavien miesten ja että  naisten 
keskimääräinen akateeminen pätevyys on 
korkeampi kuin miesten. 

Or. es

Tarkistus 17
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo kuitenkin, että naisia koskeva 
erityislainsäädäntö ja kiintiöt tieteen alalla 
vaikuttaisivat kielteisellä tavalla ja 
saattaisivat synnyttää "toisen luokan" 
naispuolisia tiedemiehiä, joita ei 
palkattaisi asiantuntemuksen ja ansioiden 
perusteella vaan täyttämään kiintiöitä ja 
joita myös kollegat arvioisivat näiden 
kriteerien mukaan; uskoo, että tällaiset 
toimenpiteet ovat tarpeettomia, sillä 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita on 
enemmän naisia kuin miehiä ja useiden 
tutkimusten mukaan naiset ovat 

5. huomauttaa, että naisia koskevaan
erityislainsäädäntöön ja kiintiöihin tieteen 
alalla ei tulisi suhtautua niin, että ne 
synnyttäisivät "toisen luokan" naispuolisia 
tiedemiehiä, jotka palkattaisiin täyttämään 
kiintiöitä, vaan niitä tulisi pitää 
siirtymätoimenpiteinä, joiden ainoa 
tarkoitus on vakiinnuttaa samantasoisen 
koulutuksen, pätevyyden ja ansioiden 
omaavien miesten ja naisten tasavertaisen 
kohtelun periaate ja varmistaa sen 
kunnioittaminen identtisten tieteen alan 
tehtävien valinta- ja rekrytointivaiheessa 
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sisukkaampia, ahkerampia, 
motivoituneempia ja päättäväisempiä kuin 
miehet ja edellä mainitut ominaisuudet 
ovat keskeisiä tekijöitä menestyksen 
kannalta kaikilla aloilla, tiedeyhteisö 
mukaan lukien. 

sekä koko ammatillisen uran ajan, jotta 
kaikilla on mahdollisuus osallistua 
jatkokoulutukseen ja saada ansioihin 
perustuvia ylennyksiä ja jotta 
varmistetaan "sama palkka 
samanarvoisesta työstä" -periaatteen 
kunnioittaminen.

Or. fr

Tarkistus 18
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää äärimmäisen tärkeänä edistää 
tiedettä mielenkiintoisena alana 
kummallekin sukupuolelle jo varhaisesta 
iästä lähtien; pyytää, että tämä otettaisiin 
huomioon suunniteltaessa 
opetusmateriaalia ja opettajankoulutusta; 
kannustaa yliopistoja ja tiedekuntia 
analysoimaan valintajärjestelmiään 
mahdollisen implisiittisen sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän havaitsemiseksi ja 
korjaamaan valintajärjestelmiään 
vastaavasti. 

Or. en

Tarkistus 19
Erna Hennicot-Schoepges

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota tiedottamaan 
parlamentille säännöllisesti edistyksestä, 
jota on saatu aikaan naisten osuudessa 
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arviointikomiteoissa ja 
valintalautakunnissa, sillä tutkimuksen ja 
teknologisen kehityksen kuudennen 
puiteohjelman mukaan naisten osuuden 
olisi oltava vähintään 40 prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 20
Erna Hennicot-Schoepges

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita analysoimaan 
tekijöitä, joiden vuoksi naisia on vain 
vähän yliopistojen ja opetusviranomaisten 
johtavilla paikoilla (keskimäärin 15 
prosenttia EU:ssa), mikä vähentää heidän 
vaikutusvaltaansa tutkimusta koskevassa 
päätöksenteossa huomattavasti, vaikka 
heidän hallussaan on 43 prosenttia 
EU:ssa myönnetyistä tohtorin 
tutkinnoista. 

Or. fr

Tarkistus 21
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. tiedostaa, että naiset ansaitsevat yhä 
15 prosenttia vähemmän kuin miehet 
samasta työstä Euroopassa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön tehokkaita politiikkoja, joilla 
poistetaan sukupuolien välinen 
palkkakuilu; toteaa, että tieteen alalla
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"samapalkkaisuutta" olisi sovellettava 
myös apurahoihin ja stipendeihin;

Or. en

Tarkistus 22
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. rohkaisee yliopistoja, 
tutkimuslaitoksia ja yksityisiä  yrityksiä 
hyväksymään ja täytäntöönpanemaan 
organisaatiossaan 
tasavertaisuusstrategioita ja arvioimaan 
sukupuolen vaikutusta 
päätöksentekoprosesseissaan;

Or. en
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