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Grozījums Nr. 1
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. ņemot vērā, ka, lai nodrošinātu 
atbilstību Lisabonas stratēģijai, Eiropas 
Savienībā vajadzīgi vēl 700 000 pētnieki, 
aicina Komisiju un dalībvalstis saskaņā ar 
„Ceļvedi vīriešu un sieviešu līdztiesībā 
(2006-2010)” veikt īpašus pasākumus, lai 
panāktu, ka 2010. gadā vīriešu un 
sieviešu īpatsvars zinātnē un ar 
tehnoloģijām saistītajās jomās ir 
līdzsvarots;

Or. es

Grozījums Nr. 2
Satu Hassi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tomēr uzskata, ka nepieciešams veltīt 
vairāk pūļu sieviešu plašākai iesaistīšanai 
vadošos amatos (piemēram, zinātņu 
padomēs un vērtēšanas komisijās) visās 
zinātņu nozarēs, tostarp pētniecībā, 
personāla atlasē, kvalifikācijas 
paaugstināšanā, izglītībā, informācijas 
tehnoloģijās, inženierzinātnēs, 
komercdarbībā, komunikācijā, 
sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un 
korporatīvajās attiecībās; 

2. tomēr uzskata, ka nepieciešams veltīt 
vairāk pūļu sieviešu plašākai iesaistīšanai 
vadošos amatos (piemēram, zinātņu 
padomēs un vērtēšanas komisijās) visās 
zinātņu nozarēs, tostarp pētniecībā, 
personāla atlasē, kvalifikācijas 
paaugstināšanā, izglītībā, informācijas 
tehnoloģijās, inženierzinātnēs, 
komercdarbībā, komunikācijā, 
sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un 
korporatīvajās attiecībās, un pieprasa 
pasākumus, piemēram, kvotu ieviešanu, 
lai nodrošinātu, ka šajās struktūrās ir 
pārstāvēti gan vīrieši, gan sievietes un 
katra dzimuma īpatsvars ir vismaz 40 %;
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Or. en

Grozījums Nr. 3
Patrizia Toia

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tomēr uzskata, ka nepieciešams veltīt 
vairāk pūļu sieviešu plašākai iesaistīšanai 
vadošos amatos (piemēram, zinātņu 
padomēs un vērtēšanas komisijās) visās 
zinātņu nozarēs, tostarp pētniecībā, 
personāla atlasē, kvalifikācijas 
paaugstināšanā, izglītībā, informācijas 
tehnoloģijās, inženierzinātnēs, 
komercdarbībā, komunikācijā, 
sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un 
korporatīvajās attiecībās; 

2. tomēr uzskata, ka nepieciešams veltīt 
vairāk pūļu sieviešu plašākai iesaistīšanai 
vadošos amatos (piemēram, zinātņu 
padomēs un vērtēšanas komisijās) visās 
zinātņu nozarēs, tostarp pētniecībā, 
personāla atlasē, kvalifikācijas 
paaugstināšanā, izglītībā, informācijas 
tehnoloģijās, inženierzinātnēs, 
komercdarbībā, komunikācijā, 
sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un 
korporatīvajās attiecībās, paredzot 
sievietēm novatoriskus elastīgas 
nodarbinātības veidus, kas ļautu turpināt 
profesionālo darbību arī sievietēm, kam ir 
bērni;

Or. it

Grozījums Nr. 4
Den Dover

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka veicama plašāka darbība, lai 
pārvarētu zemo sieviešu pārstāvniecību 
tieši zinātniski akadēmiskajās aprindās; 

3. uzskata, ka veicama plašāka darbība, lai 
pārvarētu zemo sieviešu pārstāvniecību 
tieši zinātniski akadēmiskajās aprindās; 
tādēļ iesaka paredzēt tiešā atbalsta 
pasākumus un stipendijas, lai rosinātu 
sievietes strādāt vadošos amatos, kā arī 
finansiālu atbalstu treniņa un pieredzes 
pārņemšanas jeb mentoringa 
programmām, lai palīdzētu jaunām 
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sievietēm turpināt zinātnisko un 
akadēmisko darbību, veikt pētniecību un 
iesaistīties finansējuma pieteikumu 
izstrādē un projektos un vienlaikus 
nodrošinātu gan šīm sievietēm, gan viņu 
ģimenēm mobilitāti un elastīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka sieviešu zinātniskie tīkli ir 
būtisks instruments, lai zinātnes un 
tehnoloģiju jomai piesaistītu vairāk 
sieviešu un ieceltu viņas atbildīgos 
amatos; šajā sakarībā aicina Komisiju un 
dalībvalstis veidot šādus tīklus Eiropas, 
valstu un reģionālā līmenī un atbalstīt jau 
pastāvošos tīklus, piemēram, Eiropas 
Zinātnieču platformu („European 
Platform of Women Scientists”);

Or. es

Grozījums Nr. 6
Den Dover

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata — lai mazinātu šķēršļus, ar 
kuriem zinātnes jomā strādājošās sievietes 
saskaras, tiecoties ieņemt vadošus amatus, 
ir nepieciešams veikt konkrētus 
pasākumus, lai veicinātu labāku izpratni 
par jēdzieniem „laba pētniecība”, 
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„izcilība” un „novatorisms”, īpaši 
pievēršoties kritērijiem, ko izmanto 
jēdziena „labs pētnieks” definēšanai, 
ievērojot, ka publikāciju skaitam 
nevajadzētu būt vienīgajam kritērijam;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
piemērotus pasākumus, lai panāktu, ka 
sieviešu devums zinātnē ir ne tikai 
publikācijas par zinātnes un tehnoloģiju 
vēstures tematiku, ne vien tādēļ, ka šāda 
pieeja ir nepārprotami diskriminējoša, bet 
arī tādēļ, ka, trūkstot paraugam, no kā 
mācīties, ir grūti veicināt sieviešu 
pārstāvības pieaugumu šajās nozarēs;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Satu Hassi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis 
novērst visus finansiālos un 
administratīvos šķēršļus, ar kuriem 
sievietēm jāsaskaras zinātnes jomā, un 
radīt sievietēm pievilcīgākus un elastīgākus 
darba apstākļus, kas vairos interesi attīstīt 
karjeru visās zinātņu nozarēs; 

4. mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis 
novērst visus finansiālos un 
administratīvos šķēršļus, ar kuriem 
sievietēm jāsaskaras zinātnes jomā, un 
radīt gan sievietēm, gan vīriešiem 
pievilcīgākus un elastīgākus darba 
apstākļus, tādējādi vienkāršojot 
profesionālās darbības un ģimenes dzīves 
apvienošanu; turklāt aicina dalībvalstis 
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nodrošināt vecāku atbildības līdzvērtīgu 
sadali, mudinot vīriešus un sievietes 
vienādā mērā izmantot bērna kopšanas 
atvaļinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Patrizia Toia

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis 
novērst visus finansiālos un 
administratīvos šķēršļus, ar kuriem 
sievietēm jāsaskaras zinātnes jomā, un 
radīt sievietēm pievilcīgākus un elastīgākus 
darba apstākļus, kas vairos interesi attīstīt 
karjeru visās zinātņu nozarēs;

4. mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis 
novērst visus finansiālos un 
administratīvos šķēršļus, ar kuriem 
sievietēm jāsaskaras zinātnes jomā, un 
radīt sievietēm pievilcīgākus un elastīgākus 
darba apstākļus, kas vairos interesi attīstīt 
karjeru visās zinātņu nozarēs, šim nolūkam 
paredzot īpašus, ar zinātniskās pētniecības 
budžetu nesaistītus atbalsta veidus 
strādājošām sievietēm, kam ir bērni;

Or. it

Grozījums Nr. 10
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka vecuma ierobežojums, ko 
piemēro stipendiju piešķiršanas 
procedūrās, nostāda neizdevīgā situācijā 
jaunus cilvēkus, lielākoties sievietes, kuru 
aprūpē ir apgādājamās personas; tādēļ 
aicina Komisiju un dalībvalstis šādu 
apstākļu gadījumā nodrošināt, lai tiesību 
aktos būtu paredzēti pasākumi, ar ko 
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likvidēt šo nepilnību, piemēram, iespēja 
palielināt pieteikšanās vecuma 
ierobežojumu par tik gadiem, cik pavadīti, 
aprūpējot apgādājamu personu;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Den Dover

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž stingru pārliecību, ka
nepieciešams ieviest īpašus personāla 
atlases, apmācību un sabiedrisko attiecību 
pasākumus, lai rosinātu sieviešu plašāku 
iesaistīšanos tādās jomās kā tehnoloģijas, 
fizika, inženierzinātnes un datorzinātnes, 
kā arī citās jomās, kurās diemžēl vēl 
joprojām vērojams vīriešu pārsvars;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju nodrošināt, lai 
projektos, kas iesniegti saistībā ar 
7. pamatprogrammā izsludinātajiem 
projektu konkursiem, tiktu pozitīvi 
novērtēts vīriešu un sieviešu līdzsvars 
projekta zinātniskajā grupā; mudina 
dalībvalstis paredzēt šādus nosacījumus 
arī valstu un reģionālajās programmās;

Or. es
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Grozījums Nr. 13
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina Komisiju un dalībvalstis 
aplūkot dzimuma aspektu 
7. pamatprogrammas starpposma 
novērtējumos un progresa ziņojumos;

Or. es

Grozījums Nr. 14
Satu Hassi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. tomēr uzskata, ka īpaši tiesību akti un 
kvotas sievietēm zinātnē izraisītu pretēju 
efektu un radītu 'otršķirīgu' sieviešu 
zinātnieču apstiprināšanu kvotu izpildei 
nevis atbilstoši prasmēm un nopelniem, 
kā rezultātā kolēģi viņas vērtētu pēc 
līdzīgiem kritērijiem; uzskata, ka šādi 
pasākumi patiesi nav nepieciešami, jo 
lielākajā daļā dalībvalstu sieviešu ir 
vairāk nekā vīriešu un pēc vairāku 
pētījumu datiem sievietēm parasti piemīt 
augstāka līmeņa neatlaidība, čaklums, 
motivācija un apņēmība nekā vīriešiem, 
kas ir noteicošie faktori ceļā uz veiksmi 
visās jomās, tostarp zinātniskajā kopienā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Erna Hennicot-Schoepges

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. tomēr uzskata, ka īpaši tiesību akti un 
kvotas sievietēm zinātnē izraisītu pretēju 
efektu un radītu 'otršķirīgu' sieviešu 
zinātnieču apstiprināšanu kvotu izpildei 
nevis atbilstoši prasmēm un nopelniem, 
kā rezultātā kolēģi viņas vērtētu pēc 
līdzīgiem kritērijiem; uzskata, ka šādi 
pasākumi patiesi nav nepieciešami, jo 
lielākajā daļā dalībvalstu sieviešu ir 
vairāk nekā vīriešu un pēc vairāku 
pētījumu datiem sievietēm parasti piemīt 
augstāka līmeņa neatlaidība, čaklums, 
motivācija un apņēmība nekā vīriešiem, 
kas ir noteicošie faktori ceļā uz veiksmi 
visās jomās, tostarp zinātniskajā kopienā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. tomēr uzskata, ka īpaši tiesību akti un 
kvotas sievietēm zinātnē izraisītu pretēju 
efektu un radītu 'otršķirīgu' sieviešu 
zinātnieču apstiprināšanu kvotu izpildei 
nevis atbilstoši prasmēm un nopelniem, 
kā rezultātā kolēģi viņas vērtētu pēc 
līdzīgiem kritērijiem; uzskata, ka šādi 
pasākumi patiesi nav nepieciešami, jo 
lielākajā daļā dalībvalstu sieviešu ir 
vairāk nekā vīriešu un pēc vairāku 
pētījumu datiem sievietēm parasti piemīt 
augstāka līmeņa neatlaidība, čaklums, 

5. uzskata, ka ir nepieciešami īpaši tiesību 
akti un kvotas sievietēm zinātnē, lai 
līdzsvarotu vīriešu un sieviešu īpatsvaru 
vadošos amatos, jo, neraugoties uz to, ka 
lielākajā daļā dalībvalstu augstākās 
izglītības diplomu ieguvušo sieviešu ir 
vairāk nekā vīriešu un sievietēm 
caurmērā ir augstāka akadēmiskā 
kvalifikācija nekā vīriešiem, sieviešu 
pārstāvība akadēmiskajās un pētniecības 
iestādēs kopumā ir nepietiekama.
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motivācija un apņēmība nekā vīriešiem, 
kas ir noteicošie faktori ceļā uz veiksmi 
visās jomās, tostarp zinātniskajā kopienā.

Or. es

Grozījums Nr. 17
Anni Podimata

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. tomēr uzskata, ka īpaši tiesību akti un 
kvotas sievietēm zinātnē izraisītu pretēju 
efektu un radītu 'otršķirīgu' sieviešu
zinātnieču apstiprināšanu kvotu izpildei
nevis atbilstoši prasmēm un nopelniem, 
kā rezultātā kolēģi viņas vērtētu pēc 
līdzīgiem kritērijiem; uzskata, ka šādi 
pasākumi patiesi nav nepieciešami, jo 
lielākajā daļā dalībvalstu sieviešu ir 
vairāk nekā vīriešu un pēc vairāku 
pētījumu datiem sievietēm parasti piemīt 
augstāka līmeņa neatlaidība, čaklums, 
motivācija un apņēmība nekā vīriešiem, 
kas ir noteicošie faktori ceļā uz veiksmi 
visās jomās, tostarp zinātniskajā kopienā.

5. norāda, ka īpaši tiesību akti un kvotas 
sievietēm zinātnē būtu uzskatāmi nevis 
par pasākumiem, kuru rezultātā notiek
„otršķirīgu” zinātnieču iecelšana amatos 
tādēļ, lai izpildītu kvotas, bet gan drīzāk 
par pārejas pasākumiem, kuru vienīgais 
mērķis ir situācijā, kad runa ir par 
identiskām zinātniska amata vietām, 
ieviest un nodrošināt vienādu attieksmi 
pret vīriešiem un sievietēm, kam ir 
līdzvērtīga izglītība, kvalifikācija un 
nopelni, ievērojot šo principu gan 
kandidātu atlases, gan darbā pieņemšanas 
posmā, gan arī turpmākajā karjeras gaitā, 
lai radītu iespējas piedalīties 
tālākizglītības pasākumos un saņemt 
paaugstinājumu amatā atbilstoši 
profesionālajiem nopelniem, kā arī lai 
nodrošinātu atbilstību principam „vienāds 
atalgojums par līdzvērtīgu darbu”;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Satu Hassi

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi jau 
agrīnā posmā popularizēt zinātni kā 
saistošu darbības jomu abu dzimumu 
pārstāvjiem; mudina ņemt to vērā, 
plānojot mācību materiālus un izglītojot 
skolotājus; rosina augstskolas un 
fakultātes analizēt atlases procedūras 
uzņemšanai augstskolā, lai, iespējams, 
atklātu netiešas dzimumu diskriminācijas 
izpausmes un attiecīgi koriģētu atlases 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Erna Hennicot-Schoepges

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju regulāri ziņot 
Parlamentam par to, kā progresē sieviešu 
pārstāvība novērtēšanas grupās un atlases 
komisijās, ņemot vērā, ka saskaņā ar 
6. pētniecības un tehnoloģiskās attīstības 
pamatprogrammu šo struktūru sastāvā 
jābūt vismaz 40 % sieviešu;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Erna Hennicot-Schoepges

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina dalībvalstis analizēt, kādi 
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iemesli ir zemajam sieviešu īpatsvaram 
(ES vidējais rādītājs — 15 %) vadošos 
amatos augstskolās un izglītības 
administrācijā, jo šis apstāklis būtiski 
mazina sieviešu ietekmi lēmumu 
pieņemšanas procesos pētniecības jomā, 
kaut arī Eiropas Savienībā 43 % no 
zinātņu doktora grāda ieguvējiem ir 
sievietes;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Satu Hassi

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzīst, ka sievietes Eiropā vēl joprojām 
saņem par 15 % mazāku atalgojumu nekā 
vīrieši, kuri veic tādu pašu darbu; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nākt klajā ar 
efektīviem politikas pasākumiem, lai 
likvidētu darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem; atzīmē, ka zinātnes jomā 
principam „vienāds atalgojums” 
jāattiecas arī uz dažādām stipendijām;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Satu Hassi

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c mudina augstskolas, zinātniskās 
pētniecības institūtus un 
privātuzņēmumus savās struktūrās 
pieņemt un īstenot līdztiesības stratēģijas 
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un lēmumu pieņemšanas procesos izvērtēt 
attiecīgo pasākumu ietekmi no dzimumu 
līdztiesības viedokļa;

Or. en
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