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Pakeitimas 1
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pažymi, kad norint vykdyti Lisabonos 
strategiją Europos Sąjungai reikia dar 
700 000 mokslininkų, todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares imtis specialių 
priemonių pagal „2006–2010 m. moterų ir 
vyrų lygybės gaires“, siekiant užtikrinti, 
kad 2010 m. moterų ir vyrų mokslo ir 
technologijų srityje būtų vienodai;

Or. es

Pakeitimas 2
Satu Hassi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. vis dėlto mano, kad reikia dėti daugiau 
pastangų, kad daugėtų moterų 
vadovaujančiose pareigose (pavyzdžiui, 
mokslinėse valdybose ir vertinimo 
komitetuose) visose mokslo srityse, 
įskaitant mokslinius tyrimus, įdarbinimą, 
mokymus, švietimą, informacines 
technologijas, inžineriją, prekybą, ryšius, 
viešuosius ryšius, reklamą ir pramoninius 
ryšius;

2. vis dėlto mano, kad reikia dėti daugiau 
pastangų, kad daugėtų moterų 
vadovaujančiose pareigose (pavyzdžiui, 
mokslinėse valdybose ir vertinimo 
komitetuose) visose mokslo srityse, 
įskaitant mokslinius tyrimus, įdarbinimą, 
mokymus, švietimą, informacines 
technologijas, inžineriją, prekybą, ryšius, 
viešuosius ryšius, reklamą ir pramoninius 
ryšius; ir ragina imtis priemonių, pvz., 
kvotų, siekiant užtikrinti, kad moterų ir 
vyrų šiuose organuose būtų ne mažiau 
kaip 40 proc.;

Or. en
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Pakeitimas 3
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. vis dėlto mano, kad reikia dėti daugiau 
pastangų, kad daugėtų moterų 
vadovaujančiose pareigose (pavyzdžiui, 
mokslinėse valdybose ir vertinimo 
komitetuose) visose mokslo srityse, 
įskaitant mokslinius tyrimus, įdarbinimą, 
mokymus, švietimą, informacines 
technologijas, inžineriją, prekybą, ryšius, 
viešuosius ryšius, reklamą ir pramoninius 
ryšius;

2. vis dėlto mano, kad reikia dėti daugiau 
pastangų, kad daugėtų moterų 
vadovaujančiose pareigose (pavyzdžiui, 
mokslinėse valdybose ir vertinimo 
komitetuose) visose mokslo srityse, 
įskaitant mokslinius tyrimus, įdarbinimą, 
mokymus, švietimą, informacines 
technologijas, inžineriją, prekybą, ryšius, 
viešuosius ryšius, reklamą ir pramoninius 
ryšius, moterims taikant naujoviškas 
darbo formas – lankstų darbo laiką, kad 
jos galėtų dirbti ir tapusios motinomis;

Or. it

Pakeitimas 4
Den Dover

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad reikia imtis daugiau 
priemonių, kad būtų pašalintos kliūtys, dėl 
kurių mokslinėje akademinėje srityje dirba 
per mažai moterų;

3. mano, kad reikia imtis daugiau 
priemonių, kad būtų pašalintos kliūtys, dėl 
kurių mokslinėje akademinėje srityje dirba 
per mažai moterų; todėl rekomenduoja 
skirti tiesioginę paramą ir dotacijas, kad 
moterys būtų skatinamos užimti 
aukštesnes pareigas, taip pat dotacijas 
instruktavimo ir konsultavimo 
programoms, taip siekiant padėti jaunoms 
moterims tęsti mokslinę akademinę veiklą, 
vykdyti mokslinius tyrimus ir dalyvauti 
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paraiškose dėl dotacijų bei dotacijų 
projektuose, kartu užtikrinant jų ir jų 
šeimų judumą ir lakstumą; 

Or. en

Pakeitimas 5
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad moterų mokslininkių 
tinklai yra svarbiausia priemonė 
pritraukti daug moterų mokslo ir 
technologijų srityse ir skatinti jas užimti 
atsakingas pareigas; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares kurti tokius 
tinklus Europos, nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis bei remti jau 
esamus tinklus, pvz., Europos moterų 
mokslininkių platformą;

Or. es

Pakeitimas 6
Den Dover

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad norint panaikinti kai 
kurias kliūtis, su kuriomis moterys 
susiduria norėdamos užimti aukštesnes 
pareigas mokslinėje profesinėje srityje, 
reikia imtis konkrečių priemonių, skirtų 
padėti geriau suprasti sąvokas „geri 
moksliniai tyrimai“, „kompetencija“ ir 
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„naujovės“, ypač kalbant apie „gero 
mokslininko“ apibrėžimo kriterijus, kurie 
neturėtų apsiriboti vien tik tuo, kiek 
mokslinių straipsnių mokslininkas yra 
parašęs;

Or. en

Pakeitimas 7
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
3b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
imtis atitinkamų priemonių, skirtų 
užtikrinti, kad leidiniuose apie mokslo ir 
technologijų istoriją nebūtų pamirštas ir 
moterų indėlis, ir ne tik todėl, kad tai būtų 
akivaizdi diskriminacija, bet ir todėl, kad 
nesant „vaidmenų modelių“ būtų sunku 
siekti jau dabar šiose srityse padidinti 
moterų skaičių;

Or. es

Pakeitimas 8
Satu Hassi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Europos Komisiją ir valstybes 
nares pašalinti visas finansines ir 
administracines kliūtis, su kuriomis 
moterys susiduria mokslo srityje, ir sukurti 
moterims patrauklesnes ir lankstesnes 
darbo sąlygas, kurios jas skatintų siekti 

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
pašalinti visas finansines ir administracines 
kliūtis, su kuriomis moterys susiduria 
mokslo srityje, ir sukurti moterims ir 
vyrams patrauklesnes ir lankstesnes darbo 
sąlygas, siekiant padėti jiems derinti 
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karjeros visose mokslo srityse; darbinį ir šeiminį gyvenimą; be to, ragina 
valstybes nares skatinti, kad vyrai ir 
moterys vienodai naudotųsi galimybe 
išeiti tėvystės atostogų ir taip užtikrintų 
vienodą pasidalijimą tėvų pareigomis;

Or. en

Pakeitimas 9
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Europos Komisiją ir valstybes 
nares pašalinti visas finansines ir 
administracines kliūtis, su kuriomis 
moterys susiduria mokslo srityje, ir sukurti 
moterims patrauklesnes ir lankstesnes 
darbo sąlygas, kurios jas skatintų siekti 
karjeros visose mokslo srityse;

4. ragina Europos Komisiją ir valstybes 
nares specialiai dirbančioms motinoms 
skirtomis paramos priemonėmis, dėl kurių 
nesumažėtų moksliniams tyrimams 
skiriamos lėšos, pašalinti visas finansines 
ir administracines kliūtis, su kuriomis 
moterys susiduria mokslo srityje, ir sukurti 
moterims patrauklesnes ir lankstesnes 
darbo sąlygas, kurios jas skatintų siekti 
karjeros visose mokslo srityse;

Or. it

Pakeitimas 10
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad dėl nustatytų dotacijų 
gavimo amžiaus ribų nukenčia 
išlaikytinių turintys jauni žmonės – o jie 
dažniausiai yra moterys; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad 
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– kai tik tokia padėtis iš tikrųjų yra – jų 
teisės aktuose būtų numatytos priemonės 
šiai anomalijai ištaisyti, pvz., prie 
paraiškoms nustatyto termino pridedant 
vienus metus už kiekvienus išlaikytinio 
globos metus; 

Or. es

Pakeitimas 11
Den Dover

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. tvirtai įsitikinęs, kad turi būti imamasi 
specialių įdarbinimo, mokymo ir viešųjų 
ryšių priemonių norint paskatinti didesnį 
moterų dalyvavimą technologijų, fizikos, 
inžinerijos, informatikos ir kitose srityse, 
kuriose, deja, dominuoja vyrai;

Or. en

Pakeitimas 12
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
4b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
skelbiant kvietimus teikti paraiškas pagal 
Septintąją bendrąją programą būtų 
teigiamai įvertintas vienodas vyrų ir 
moterų dalyvavimas; ragina valstybes 
nares tokias pačias priemones numatyti 
savo nacionalinėse ir regioninėse 
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programose;

Or. es

Pakeitimas 13
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
4c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina Komisiją ir valstybes nares 
tarpiniuose Septintosios bendrosios 
programos vertinimuose ir pažangos 
ataskaitose įvertinti ir lyčių aspektą;

Or. es

Pakeitimas 14
Satu Hassi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. vis dėlto mano, kad specialūs teisės 
aktai ir kvotos, sukurtos moterims, 
dirbančioms mokslo srityje, duotų 
priešingus rezultatus ir galbūt sukurtų 
„antrarūšę“ moterų mokslininkių klasę, 
kurios taptų mokslininkėmis siekdamos 
tik užpildyti kvotas, o ne dėl savo 
gebėjimų ir pasiekimų, kuriuos kolegos 
galėtų vertinti pagal tuos pačius 
kriterijus; mano, kad tokios priemonės 
tikrai nėra reikalingos, kadangi daugelyje 
valstybių narių yra daugiau moterų nei 
vyrų, be to daugelio tyrimų rezultatai 
rodo, kad moterys paprastai yra 
atkaklesnės, įdeda daugiau darbo, 

Išbraukta.
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motyvacijos ir ryžtingumo nei vyrai, o tai 
yra pagrindiniai sėkmės faktoriai visose 
srityse, taip pat ir mokslinėje.

Or. en

Pakeitimas 15
Erna Hennicot-Schoepges

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. vis dėlto mano, kad specialūs teisės 
aktai ir kvotos, sukurtos moterims, 
dirbančioms mokslo srityje, duotų 
priešingus rezultatus ir galbūt sukurtų 
„antrarūšę“ moterų mokslininkių klasę, 
kurios taptų mokslininkėmis siekdamos 
tik užpildyti kvotas, o ne dėl savo 
gebėjimų ir pasiekimų, kuriuos kolegos 
galėtų vertinti pagal tuos pačius 
kriterijus; mano, kad tokios priemonės 
tikrai nėra reikalingos, kadangi daugelyje 
valstybių narių yra daugiau moterų nei 
vyrų, be to daugelio tyrimų rezultatai 
rodo, kad moterys paprastai yra 
atkaklesnės, įdeda daugiau darbo, 
motyvacijos ir ryžtingumo nei vyrai, o tai 
yra pagrindiniai sėkmės faktoriai visose 
srityse, taip pat ir mokslinėje.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 16
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. vis dėlto mano, kad specialūs teisės aktai 
ir kvotos, sukurtos moterims, dirbančioms 
mokslo srityje, duotų priešingus rezultatus 
ir galbūt sukurtų „antrarūšę“ moterų 
mokslininkių klasę, kurios taptų 
mokslininkėmis siekdamos tik užpildyti 
kvotas, o ne dėl savo gebėjimų ir 
pasiekimų, kuriuos kolegos galėtų vertinti 
pagal tuos pačius kriterijus; mano, kad 
tokios priemonės tikrai nėra reikalingos, 
kadangi daugelyje valstybių narių yra 
daugiau moterų nei vyrų, be to daugelio 
tyrimų rezultatai rodo, kad moterys 
paprastai yra atkaklesnės, įdeda daugiau 
darbo, motyvacijos ir ryžtingumo nei 
vyrai, o tai yra pagrindiniai sėkmės 
faktoriai visose srityse, taip pat ir 
mokslinėje.

5. vis dėlto mano, kad specialūs teisės aktai 
ir kvotos reikalingi moterims, dirbančioms 
mokslo srityje, nes tai padėtų suvienodinti 
atsakingas pareigas einančių vyrų ir 
moterų skaičių, kadangi, nepaisant to, 
kad daugumoje valstybių narių 
universitetinį išsilavinimą turinčių moterų 
yra daugiau nei vyrų ir jų vidutinis 
akademinės kvalifikacijos lygis yra 
didesnis nei vyrų, visose akademinėse ir 
mokslinių tyrimų institucijose moterų yra 
per mažai.

Or. es

Pakeitimas 17
Anni Podimata

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. vis dėlto mano, kad specialūs teisės aktai 
ir kvotos, sukurtos moterims, dirbančioms 
mokslo srityje, duotų priešingus rezultatus 
ir galbūt sukurtų „antrarūšę“ moterų 
mokslininkių klasę, kurios taptų 
mokslininkėmis siekdamos tik užpildyti 
kvotas, o ne dėl savo gebėjimų ir 
pasiekimų, kuriuos kolegos galėtų vertinti 
pagal tuos pačius kriterijus; mano, kad 
tokios priemonės tikrai nėra reikalingos, 
kadangi daugelyje valstybių narių yra 
daugiau moterų nei vyrų, be to daugelio 

5. pažymi, kad neturėtų būti laikoma, jog 
specialūs teisės aktai ir kvotos, sukurtos 
moterims, dirbančioms mokslo srityje, 
sukuria „antrarūšę“ moterų mokslininkių 
klasę, kurios taptų mokslininkėmis 
siekdamos tik užpildyti kvotas, jie turėtų 
būti traktuojami kaip pereinamosios 
priemonės, kurių vienintelis tikslas –
įtvirtinti vienodą požiūrį į tokio paties 
išsilavinimo, gebėjimų ir pasiekimų vyrus 
ir moteris ir užtikrinti, kad šio principo 
būtų laikomasi, kai atrenkami ir 
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tyrimų rezultatai rodo, kad moterys 
paprastai yra atkaklesnės, įdeda daugiau 
darbo, motyvacijos ir ryžtingumo nei vyrai, 
o tai yra pagrindiniai sėkmės faktoriai 
visose srityse, taip pat ir mokslinėje.

įdarbinami kandidatai į lygiavertes 
mokslines pareigas, taip pat per visą jų 
profesinę karjerą, kad jie galėtų toliau 
mokytis ir kilti pareigose pagal savo 
pasiekimus, taip pat užtikrinti, kad būtų 
laikomasi „vienodo atlyginimo už vienodą 
darbą“ principo.

Or. fr

Pakeitimas 18
Satu Hassi

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. įsitikinęs, kad labai svarbu kuo 
anksčiau pradėti propaguoti mokslą kaip 
abiem lytims įdomią sritį; ragina į tai 
atsižvelgti kuriant mokomąją medžiagą ir 
rengiant mokytojus; ragina universitetus 
ir fakultetus analizuoti savo stojančiųjų 
atrankos sistemas ir nustatyti galimus 
netiesioginės lyčių diskriminacijos atvejus 
bei atitinkamai pakoreguoti atrankos 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 19
Erna Hennicot-Schoepges

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją reguliariai informuoti 
Parlamentą apie tai, kaip sekasi didinti 
moterų skaičių vertinimo valdybose ir 
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atrankos komitetuose, kuriuose pagal 
Šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros programą moterų turi 
būti ne mažiau kaip 40 proc.

Or. fr

Pakeitimas 20
Erna Hennicot-Schoepges

Nuomonės projektas
5b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina valstybes nares ištirti, kodėl 
universitetuose ir švietimo institucijose 
aukštesnes pareigas einančių moterų dalis 
yra tokia maža (vidutiniškai 15 proc. ES), 
o tai labai mažina jų įtaką priimant su 
moksliniais tyrimais susijusius 
sprendimus, nors ES 43 proc. daktaro 
laipsnį turinčių asmenų yra moterys.  

Or. fr

Pakeitimas 21
Satu Hassi

Nuomonės projektas
5b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pripažįsta, kad Europoje moterys už tą 
patį darbą vis dar uždirba 15 proc. mažiau 
nei vyrai; ragina Komisiją ir valstybes 
nares vykdyti veiksmingą politiką šiam 
vyrų ir moterų atlyginimų skirtumui 
panaikinti; pažymi, kad mokslo srityje 
„vienodo atlyginimo“ principas turėtų 
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būti taikomas ir stipendijoms;

Or. en

Pakeitimas 22
Satu Hassi

Nuomonės projektas
5c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina universitetus, mokslinių tyrimų 
institutus ir privačias verslo įmones savo 
organizacijose pasitvirtinti ir vykdyti 
lygybės strategijas ir savo sprendimų 
priėmimo procese atlikti poveikio lyčių 
aspektui vertinimus.

Or. en
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