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Módosítás: 1
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
-1. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. rámutat arra, hogy a lisszaboni 
stratégia teljesítése érdekében az EU-nak 
további 700 000 kutatóra van szüksége, és 
ezért felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a nők és férfiak 
közötti egyenlőségre irányuló, a 2006-tól 
2010-ig tartó időszakra vonatkozó 
ütemtervvel összhangban tegyenek célzott 
lépéseket annak biztosítására, hogy 2010-
ben a nők és a férfiak részvétele 
kiegyensúlyozott legyen a tudomány és a 
technológia területén;

Or. es

Módosítás: 2
Satu Hassi

Véleménytervezet
2. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy több 
erőfeszítésre van szükség a nők magas 
pozíciókban (pl. tudományos tanácsokban 
és értékelő bizottságokban) való 
részesedésének növelése érdekében a 
tudomány minden területén, így a 
kutatásban, a munkaerő-felvételben, a 
képzésben, az oktatásban, az információs 
technológiában, a műszaki 
tudományokban, a kereskedelemben, a 
kommunikációban, a nagyközönséggel 
fenntartott kapcsolatokban, a 
reklámszakmában és az ipari 

2. mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy több 
erőfeszítésre van szükség a nők magas 
pozíciókban (pl. tudományos tanácsokban 
és értékelő bizottságokban) való 
részesedésének növelése érdekében a 
tudomány minden területén, így a 
kutatásban, a munkaerő-felvételben, a 
képzésben, az oktatásban, az információs 
technológiában, a műszaki 
tudományokban, a kereskedelemben, a 
kommunikációban, a nagyközönséggel 
fenntartott kapcsolatokban, a 
reklámszakmában és az ipari 
kapcsolatokban; emellett intézkedésekre, 
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kapcsolatokban; például kvóták alkalmazására szólít fel 
annak biztosítása érdekében, hogy a nők 
és férfiak minimális részvétele ezekben a 
testületekben legalább 40 százalékos 
legyen;

Or. en

Módosítás: 3
Patrizia Toia

Véleménytervezet
2. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy több 
erőfeszítésre van szükség a nők magas 
pozíciókban (pl. tudományos tanácsokban 
és értékelő bizottságokban) való 
részesedésének növelése érdekében a 
tudomány minden területén, így a 
kutatásban, a munkaerő-felvételben, a 
képzésben, az oktatásban, az információs 
technológiában, a műszaki 
tudományokban, a kereskedelemben, a 
kommunikációban, a nagyközönséggel 
fenntartott kapcsolatokban, a 
reklámszakmában és az ipari 
kapcsolatokban;

2. mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy több 
erőfeszítésre van szükség a nők magas 
pozíciókban (pl. tudományos tanácsokban 
és értékelő bizottságokban) való 
részesedésének növelése érdekében a 
tudomány minden területén, így a 
kutatásban, a munkaerő-felvételben, a 
képzésben, az oktatásban, az információs 
technológiában, a műszaki 
tudományokban, a kereskedelemben, a 
kommunikációban, a nagyközönséggel 
fenntartott kapcsolatokban, a 
reklámszakmában és az ipari 
kapcsolatokban, azáltal, hogy a rugalmas 
munkaidő innovatív formáit biztosítják a 
nők számára, amelyek az anyává válás 
után lehetővé teszik számukra a munka 
folytatását;

Or. it

Módosítás: 4
Den Dover

Véleménytervezet
3. bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. az a véleménye, hogy további 
cselekvésre van szükség a nők 
alulképviseltségének leküzdése érdekében, 
különösen a tudományos egyetemi 
körökben;

3. az a véleménye, hogy további 
cselekvésre van szükség a nők 
alulképviseltségének leküzdése érdekében, 
különösen a tudományos egyetemi 
körökben; ebből a célból közvetlen 
támogató intézkedések és támogatások 
biztosítását ajánlja, hogy a nőket vezető 
pozíciók betöltésére ösztönözzék, ajánlja 
továbbá, hogy biztosítsanak támogatást a 
coaching és tanácsadási programok 
számára, ezáltal segítve a fiatal nőket, 
hogy a tudományos felsőoktatási 
tevékenységekben maradhassanak, 
kutatatást végezzenek, valamint 
támogatásokra irányuló pályázatokban és 
projektekben vegyenek részt, biztosítva 
ugyanakkor saját maguk és családjuk 
mobilitását és rugalmasságát;

Or. en

Módosítás: 5
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
3a. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a női tudósok hálózatai 
alapvető fontosságú eszközök ahhoz, hogy 
több nőt vonzzanak a tudományos és 
technológiai területekre, és felelősséggel 
járó beosztásokba léptessék őket elő; e 
célból felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak létre 
európai, nemzeti és regionális szintű 
hálózatokat, és támogassák a már 
meglévőket, például a Női Tudósok 
Európai Platformját;

Or. es
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Módosítás: 6
Den Dover

Véleménytervezet
3a. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a tudományos 
előmenetelben a vezető pozíciók elérése 
terén a nők előtt álló akadályok egy 
részének megszüntetése érdekében 
kézzelfogható intézkedések megtételére 
van szükség, hogy biztosítsák a „jó 
kutatás”, a „kiválóság” és az „innováció” 
fogalmának jobb megértését, különösen a 
„jó kutató” fogalommeghatározására 
vonatkozó kritériumok tekintetében, 
amely nem korlátozódhat a kutatók 
publikációinak számára;

Or. en

Módosítás: 7
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
3b. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
nők közreműködését ne zárják ki a 
tudomány és a technológia történetéről 
szóló publikációkból, nemcsak azért, mert 
ez egyértelmű megkülönböztetést jelent, 
hanem azért is, mert a „példaképek”
hiánya megnehezíti annak ösztönzését, 
hogy a nők ezeken a területeken nagyobb 
számban képviseltessék magukat;
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Or. es

Módosítás: 8
Satu Hassi

Véleménytervezet
4. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsanak el minden 
adminisztratív akadályt a tudományok 
területén tevékenykedő nők elől és 
hozzanak létre vonzóbb és rugalmasabb 
munkakörülményeket a nők számára, ami 
növelni fogja karrierépítés iránti 
érdeklődésüket a tudomány minden 
területén;

4. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsanak el minden 
adminisztratív akadályt a tudományok 
területén tevékenykedő nők elől és 
hozzanak létre vonzóbb és rugalmasabb 
munkakörülményeket a nők és a férfiak 
számára, megkönnyítve számukra a 
munka és a családi élet összeegyeztetését; 
ezenfelül felhívja a tagállamokat, hogy a 
szülői szabadság nők és férfiak általi 
egyenlő igénybevételének ösztönzésével 
biztosítsák a szülői feladatok egyenlő 
megosztását;

Or. en

Módosítás: 9
Patrizia Toia

Véleménytervezet
4. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsanak el minden 
adminisztratív akadályt a tudományok 
területén tevékenykedő nők elől és 
hozzanak létre vonzóbb és rugalmasabb 
munkakörülményeket a nők számára, ami 
növelni fogja karrierépítés iránti 
érdeklődésüket a tudomány minden 
területén;

4. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsanak el minden 
adminisztratív akadályt a tudományok 
területén tevékenykedő nők elől és 
hozzanak létre vonzóbb és rugalmasabb 
munkakörülményeket a nők számára, ami 
növelni fogja karrierépítés iránti 
érdeklődésüket a tudomány minden 
területén, a tudományos kutatás 
költségvetését nem érintő, kifejezetten a 



PE402.819v01-00 8/15 AM\712026HU.doc

Külső fordítás

HU

dolgozó nőket célzó támogatási formák 
segítségével;

Or. it

Módosítás: 10
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
4a. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy a támogatások 
odaítélésére vonatkozó korhatárok 
hátrányosan érintik az eltartottakról 
gondoskodó fiatalokat, és ezek legnagyobb 
részben nők; ezért annak biztosítására 
hívja fel a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ilyen körülmények fennállása esetén 
jogszabályaikat intézkedésekkel egészítsék 
ki ennek a visszásságnak a kiigazítására, 
például az eltartottak gondozásával töltött 
minden egyes év után egy évvel 
meghosszabbítva a pályázatok határidejét;

Or. es

Módosítás: 11
Den Dover

Véleménytervezet
4a. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. szilárd meggyőződése, hogy célzott 
felvételi, képzési és közönségkapcsolati 
intézkedéseket kell bevezetni annak 
érdekében, hogy támogassák és 
ösztönözzék a nők nagyobb részvételét az 
olyan területeken, mint a technológiák, a 
fizika, a mérnöki és számítógépes 
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tudományok és egyéb tudományterületek, 
amelyek esetében sajnálatos módon még 
mindig a férfiak túlsúlya tapasztalható;

Or. en

Módosítás: 12
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
4b. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a hetedik 
keretprogramon belül a pályázati 
felhívásokra benyújtott pályázatokban a 
férfiak és nők kiegyensúlyozott részvétele 
pozitív elbírálás alá essen; sürgeti a 
tagállamokat, hogy nemzeti és regionális 
programjaikban tegyék meg ugyanezeket 
a rendelkezéseket;

Or. es

Módosítás: 13
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
4c. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a nemekkel 
kapcsolatos szempontokat szerepeltessék a 
hetedik keretprogram időközi 
értékeléseiben és előrehaladási 
jelentéseiben;

Or. es
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Módosítás: 14
Satu Hassi

Véleménytervezet
5. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a 
tudomány területén tevékenykedő nők 
számára a külön jogszabályok és kvóták 
alkalmazása ellenkező hatást érne el, és 
esetleg képességeik és érdemeik helyett a 
kvóták betöltésére kinevezett női tudósok 
„másodosztályát” hozná létre, ezért 
kollégáik is ugyanezen kritériumok 
alapján ítélnék meg őket; úgy véli, hogy 
ezek az intézkedések valóban fölöslegesek, 
hiszen a legtöbb tagországban több nő él, 
mint férfi, és mivel több tanulmány szerint 
a nők általában kitartóbbak, 
keményebben dolgoznak, motiváltabbak 
és eltökéltebbek a férfiaknál, ezek pedig a 
siker kulcsfontosságú feltételei minden 
területen, így a tudományos világban is.

törölve

Or. en

Módosítás: 15
Erna Hennicot-Schoepges

Véleménytervezet
5. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a 
tudomány területén tevékenykedő nők 
számára a külön jogszabályok és kvóták 
alkalmazása ellenkező hatást érne el, és 
esetleg képességeik és érdemeik helyett a 
kvóták betöltésére kinevezett női tudósok 
„másodosztályát” hozná létre, ezért 
kollégáik is ugyanezen kritériumok 

törölve
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alapján ítélnék meg őket; úgy véli, hogy 
ezek az intézkedések valóban fölöslegesek, 
hiszen a legtöbb tagországban több nő él, 
mint férfi, és mivel több tanulmány szerint 
a nők általában kitartóbbak, 
keményebben dolgoznak, motiváltabbak 
és eltökéltebbek a férfiaknál, ezek pedig a 
siker kulcsfontosságú feltételei minden 
területen, így a tudományos világban is.

Or. fr

Módosítás: 16
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
5. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a 
tudomány területén tevékenykedő nők 
számára a külön jogszabályok és kvóták 
alkalmazása ellenkező hatást érne el, és 
esetleg képességeik és érdemeik helyett a 
kvóták betöltésére kinevezett női tudósok 
„másodosztályát” hozná létre, ezért 
kollégáik is ugyanezen kritériumok 
alapján ítélnék meg őket; úgy véli, hogy 
ezek az intézkedések valóban fölöslegesek, 
hiszen a legtöbb tagországban több nő él, 
mint férfi, és mivel több tanulmány szerint
a nők általában kitartóbbak, 
keményebben dolgoznak, motiváltabbak 
és eltökéltebbek a férfiaknál, ezek pedig a 
siker kulcsfontosságú feltételei minden 
területen, így a tudományos világban is.

5. úgy ítéli meg, hogy a tudomány területén 
tevékenykedő nők számára külön 
jogszabályok és kvóták alkalmazására van 
szükség ahhoz, hogy a felelős 
beosztásokban egyensúlyt teremtsenek a 
férfiak és a nők részvételében, mivel 
annak ellenére, hogy a tagállamok 
többségében az egyetemi végzettséggel 
rendelkező nők száma meghaladja a 
férfiakét, és férfitársaikhoz képest 
magasabb a felsőfokú végzettségük 
átlagos szintje, az összes felsőoktatási és 
kutató létesítményben a nők 
alulképviseltsége figyelhető meg.

Or. es
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Módosítás: 17
Anni Podimata

Véleménytervezet
5. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a 
tudomány területén tevékenykedő nők 
számára a külön jogszabályok és kvóták 
alkalmazása ellenkező hatást érne el, és 
esetleg képességeik és érdemeik helyett a 
kvóták betöltésére kinevezett női tudósok 
„másodosztályát” hozná létre, ezért 
kollégáik is ugyanezen kritériumok 
alapján ítélnék meg őket; úgy véli, hogy 
ezek az intézkedések valóban fölöslegesek, 
hiszen a legtöbb tagországban több nő él, 
mint férfi, és mivel több tanulmány szerint 
a nők általában kitartóbbak, 
keményebben dolgoznak, motiváltabbak 
és eltökéltebbek a férfiaknál, ezek pedig a 
siker kulcsfontosságú feltételei minden 
területen, így a tudományos világban is.

5. rámutat arra, hogy a tudomány 
területén tevékenykedő nőkre irányuló
külön jogszabályok és kvóták 
alkalmazására nem szabad úgy tekinteni, 
hogy az a kvóták betöltésére kinevezett női 
tudósok „másodosztályát” hozza létre, 
hanem azt átmeneti intézkedésnek kell 
tekinteni, amelynek kizárólagos célja, 
hogy a megegyező tudományos 
beosztásokat illetően mind a kiválasztási, 
mind a felvételi szakaszban, valamint a 
szakmai előmenetel egészében biztosítsák 
az ugyanolyan iskolai végzettségekkel, 
képességekkel és érdemekkel rendelkező 
férfiak és nők esetén alkalmazott egyenlő 
bánásmód elvének betartását, hogy 
lehetővé tegyék számukra további képzési 
tanfolyamok elvégzését és szakmájukban 
az érdemeiken alapuló előrelépések 
elérését, és biztosított legyen az „egyenlő 
munkáért egyenlő fizetés” elv betartása.

Or. fr

Módosítás: 18
Satu Hassi

Véleménytervezet
5a. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a korai szakasztól 
kezdve kiemelkedő fontosságú a 
tudomány mint mindkét fél számára 
érdekes terület népszerűsítése; sürgeti, 
hogy ezt az oktatási anyagok tervezésében 
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és a tanárképzésben vegyék figyelembe; 
ösztönzi az egyetemeket és az egyetemi 
karokat, hogy az esetleges kifejezett nemi 
megkülönböztetés azonosítása érdekében 
elemezzék felvételi kiválasztási 
rendszereiket, és a kiválasztási rendszert 
ennek megfelelően helyesbítsék;

Or. en

Módosítás: 19
Erna Hennicot-Schoepges

Véleménytervezet
5a. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
rendszeresen jelentést a Parlamentnek a 
nők értékelő testületekben és kiválasztási 
bizottságokban való képviseletével 
kapcsolatban elért haladásról, mivel 
ezeknek a hatodik kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogram 
értelmében legalább 40%-os női tagsággal 
kell működniük.

Or. fr

Módosítás: 20
Erna Hennicot-Schoepges

Véleménytervezet
5b. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a tagállamokat, hogy 
vizsgálják meg, milyen tényezők állnak 
annak hátterében, hogy az egyetemeken 
és az oktatási hatóságokban alacsony a 
vezető tisztséget betöltő nők aránya (az 
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EU-ban átlagosan 15%), ami súlyos 
mértékben csökkenti a nőknek a kutatás 
területére vonatkozó döntéshozatalra 
gyakorolt befolyását, pedig az EU-ban 
megszerzett doktori címek 43%-át ők 
birtokolják.

Or. fr

Módosítás: 21
Satu Hassi

Véleménytervezet
5b. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. elismeri, hogy a nők Európában 
ugyanazért a munkáért még mindig 15 
százalékkal kevesebbet keresnek, mint a 
férfiak; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vezessenek be 
hatékony politikákat a nemek közötti 
fizetési egyenlőtlenség megszüntetésére; 
megállapítja, hogy a tudomány területén 
az „egyenlő fizetés” elvének az 
ösztöndíjakra és illetményekre is 
vonatkoznia kell;

Or. en

Módosítás: 22
Satu Hassi

Véleménytervezet
5c. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. ösztönzi az egyetemeket, a 
kutatóintézeteket és a 
magánvállalkozásokat, hogy egyenlőségi 
stratégiákat fogadjanak el és hajtsanak 
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végre szervezeteikben, és döntéshozatali 
folyamataikban végezzenek értékelést a 
nemek hatásával kapcsolatban;

Or. en
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