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Pozměňovací návrh 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své unesení ze dne 
19. června 2007 o legislativním rámci pro 
opatření umožňující mladým ženám 
v rámci Evropské unie skloubit rodinný 
život s obdobím studia,

Or. el

Pozměňovací návrh 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že podíl žen ve 
vedoucích akademických pozicích jen 
zřídka překročí 20 %, a muži mají třikrát 
větší pravděpodobnost, že získají 
profesuru či podobný titul,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

                                               
 Přijaté texty, P6_TA(2007)0265.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že účast žen 
v orgánech s rozhodovací pravomocí na 
vysokých školách je pro realizaci politiky 
vyváženého poměru mužů a žen 
nedostatečná,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že ve většině zemí 
nejsou ženy rovnoměrně zastoupeny ve 
vědeckých radách,

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že jednou 
z prioritních oblastí pro činnost EU v rámci 
plánu pro dosažení rovného postavení žen 
a mužů je rovné zastoupení 
v rozhodovacím procesu, včetně cíle 
dosáhnout 25% zastoupení žen ve 
vedoucích pozicích v oblasti výzkumu ve 
veřejném sektoru,

G. vzhledem k tomu, že jednou 
z prioritních oblastí pro činnost EU v rámci 
plánu pro dosažení rovného postavení žen 
a mužů je rovné zastoupení 
v rozhodovacím procesu, včetně cíle 
dosáhnout 25% zastoupení žen ve 
vedoucích pozicích v oblasti výzkumu ve 
veřejném sektoru do roku 2010,

Or. it
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Pozměňovací návrh 6
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že Evropská rada pro 
výzkum nedosahuje rovného zastoupení 
z hlediska pohlaví, neboť z dvaceti dvou 
členů vědecké rady je pouhých pět žen,

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že u dívek často 
nejsou rozpoznány mimořádné vlohy či 
talent, a ony proto nemohou svůj 
potenciál v oblasti vědy a vzdělávání plně 
realizovat; vzhledem k tomu, že podpora 
mimořádně nadaných dívek je klíčovým 
prvkem k dosažení cíle 700 000 nových 
výzkumných pracovníků v rámci 
Lisabonské strategie,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 1



PE402.909v01-00 6/30 AM\712748CS.doc
Externí překlad

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. upozorňuje členské státy na to, že ve 
vzdělávacích systémech v Evropě 
přetrvávají stereotypy týkající se pohlaví, 
zejména v takových oblastech výzkumu, 
jako jsou přírodní vědy;

1. upozorňuje členské státy na to, že ve 
vzdělávacích systémech v Evropě 
přetrvávají stereotypy týkající se pohlaví 
v takových oblastech výzkumu, jako jsou 
přírodní vědy;

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. upozorňuje členské státy na to, že ve 
vzdělávacích systémech v Evropě 
přetrvávají stereotypy týkající se pohlaví, 
zejména v takových oblastech výzkumu, 
jako jsou přírodní vědy;

1. upozorňuje na to, že ve vzdělávacích 
systémech v Evropě přetrvávají stereotypy 
týkající se pohlaví, zejména v takových 
oblastech výzkumu, jako jsou přírodní 
vědy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 10
Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly vhodná opatření na zajištění toho, 
aby nebyly příspěvky žen vyjímány 
z publikací o historii vědy a techniky, a to 
nejen proto, že se jedná o jasný příklad 
diskriminace, ale také z důvodu, že 
chybějící modelové vzory mohou podrývat 
úsilí o zvýšení přítomnosti žen v těchto 



AM\712748CS.doc 7/30 PE402.909v01-00
Externí překlad

CS

oblastech;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

. 1a. konstatuje, že je mimořádně důležité 
podporovat vědu jakožto zajímavou oblast 
pro obě pohlaví, a to již od raného věku; 
tento požadavek je třeba zohlednit i při 
přípravě vzdělávacích materiálů a 
v odborné přípravě učitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. kritizuje skutečnost, že u dívek často 
nejsou rozpoznány mimořádné vlohy či 
talent; vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí 
v podpoře těchto dívek od raného věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že kultura a kulturní 
chápání „výzkumu“, „dobrého výzkumu“, 
„špičkové kvality“ a „inovací“ může 
bránit profesní dráze žen ve vědě;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že kultura a kulturní 
chápání „výzkumu“, „dobrého výzkumu“, 
„špičkové kvality“ a „inovací“ může 
bránit profesní dráze žen ve vědě;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že kultura a kulturní 
chápání „výzkumu“, „dobrého výzkumu“, 
„špičkové kvality“ a „inovací“ může 
bránit profesní dráze žen ve vědě;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že existuje trvalá 
nerovnováha zastoupení žen na různých 
stupních profesní dráhy ve vědě, a 
domnívá se, že bude zapotřebí nalézt 
alternativní řešení k současnému široce 
přijímanému modelu „podtékajícího 
potrubí“ (leaking pipeline ) s cílem 
stanovit účinná opatření zaměřená na 
zlepšení této situace; za alternativní řešení 
považuje model „faktorů tlaku a tahu“ 
(push and pull), neboť zohledňuje vztahy 
různých faktorů, jako je pracovní 
prostředí, modelové vzory, hospodářská 
soutěž, požadavky mobility a odpovědnost 
vůči rodině;

3. konstatuje, že existuje trvalá 
nerovnováha zastoupení žen na různých 
stupních profesní dráhy ve vědě, a žádá
účinná opatření zaměřená na zlepšení této 
situace;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že existuje trvalá 
nerovnováha zastoupení žen na různých 
stupních profesní dráhy ve vědě, a 
domnívá se, že bude zapotřebí nalézt 
alternativní řešení k současnému široce 
přijímanému modelu „podtékajícího 
potrubí“ (leaking pipeline ) s cílem 
stanovit účinná opatření zaměřená na 
zlepšení této situace; za alternativní řešení 
považuje model „faktorů tlaku a tahu“ 
(push and pull), neboť zohledňuje vztahy 

3. uznává model „prosakujícího potrubí“ 
v případě schopných vědeckých pracovnic 
a navrhuje, aby byly zavedeny programy 
na jejich podporu zahrnující vztahy 
různých faktorů, jako je pracovní prostředí, 
modelové vzory, hospodářská soutěž, 
požadavky mobility a odpovědnost vůči 
rodině;
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různých faktorů, jako je pracovní prostředí, 
modelové vzory, hospodářská soutěž, 
požadavky mobility a odpovědnost vůči 
rodině;

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že běžný přístup 
k hodnocení „špičkové kvality “a 
„výkonu“ podle počtu publikací má sklon 
podceňovat dovednosti, které jsou 
vzhledem ke své povaze přisuzovány spíše 
ženám, například komunikační 
dovednosti;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že běžný přístup 
k hodnocení „špičkové kvality “a 
„výkonu“ podle počtu publikací má sklon 
podceňovat dovednosti, které jsou 
vzhledem ke své povaze přisuzovány spíše 
ženám, například komunikační 
dovednosti;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že běžný přístup k hodnocení 
„špičkové kvality “a „výkonu“ podle počtu 
publikací má sklon podceňovat dovednosti, 
které jsou vzhledem ke své povaze 
přisuzovány spíše ženám, například 
komunikační dovednosti;

4. konstatuje, že běžný přístup k hodnocení 
„špičkové kvality “a „výkonu“ podle počtu 
publikací je omezující a nebere ohled na 
dostupné zdroje, jako jsou finanční 
prostředky, prostory, vybavení a personál, 
ani kvality nezbytné pro každého 
výzkumného pracovníka, například 
schopnost zorganizovat a udržet 
výzkumný tým či odborně připravit mladé 
členy týmu;

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že běžný přístup k hodnocení 
„špičkové kvality “a „výkonu“ podle počtu 
publikací má sklon podceňovat 
dovednosti, které jsou vzhledem ke své 
povaze přisuzovány spíše ženám, 
například komunikační dovednosti;

4. konstatuje, že běžný přístup k hodnocení 
„špičkové kvality “a „výkonu“, v prvé řadě 
podle počtu publikací, není neutrální 
z hlediska rovnosti žen a mužů;

Or. da
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Pozměňovací návrh 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
přestávky žen v profesní dráze ve vědě 
z rodinných důvodů mají negativní dopad 
na jejich možnosti pracovního uplatnění, 
neboť jejich mužští kolegové takové 
přestávky nečiní, a proto mohou 
dosáhnout srovnatelného postavení již 
v mladším věku, a jsou tak ve své další 
profesní dráze zvýhodněni; žádá proto, 
aby věk nebyl vyzdvihován jako kritérium 
špičkové kvality, pokud nebude zároveň 
zohledněna rodinná situace;

5. žádá, aby věk nebyl vyzdvihován jako 
kritérium špičkové kvality, pokud nebude 
zároveň zohledněna rodinná situace;

Or. el

Pozměňovací návrh 23
Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
přestávky žen v profesní dráze ve vědě 
z rodinných důvodů mají negativní dopad 
na jejich možnosti pracovního uplatnění, 
neboť jejich mužští kolegové takové 
přestávky nečiní, a proto mohou dosáhnout 
srovnatelného postavení již v mladším 
věku, a jsou tak ve své další profesní dráze 
zvýhodněni; žádá proto, aby věk nebyl 
vyzdvihován jako kritérium špičkové 
kvality, pokud nebude zároveň zohledněna 
rodinná situace;

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
přestávky žen v profesní dráze ve vědě 
z rodinných důvodů mají negativní dopad 
na jejich možnosti pracovního uplatnění, 
neboť jejich mužští kolegové takové 
přestávky nečiní, a proto mohou dosáhnout 
srovnatelného postavení již v mladším 
věku, a jsou tak ve své další profesní dráze 
zvýhodněni;

Or. es



AM\712748CS.doc 13/30 PE402.909v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 24
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
přestávky žen v profesní dráze ve vědě 
z rodinných důvodů mají negativní dopad 
na jejich možnosti pracovního uplatnění, 
neboť jejich mužští kolegové takové 
přestávky nečiní, a proto mohou dosáhnout 
srovnatelného postavení již v mladším 
věku, a jsou tak ve své další profesní dráze 
zvýhodněni; žádá proto, aby věk nebyl 
vyzdvihován jako kritérium špičkové 
kvality, pokud nebude zároveň 
zohledněna rodinná situace;

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
přestávky žen v profesní dráze ve vědě 
z rodinných důvodů mají negativní dopad 
na jejich možnosti pracovního uplatnění, 
neboť jejich mužští kolegové takové 
přestávky nečiní, a proto mohou dosáhnout 
srovnatelného postavení již v mladším 
věku, a jsou tak ve své další profesní dráze 
zvýhodněni; žádá proto, aby byl věk 
zohledněn jako kritérium špičkové kvality 
současně s rodinnou situací, zejména 
počtem osob, které jsou na výzkumném 
pracovníkovi závislé; vyzývá rovněž 
veškeré evropské výzkumné organizace a 
všechny vysoké školy, aby vypisovaly 
granty na doktorská studia v souladu 
s vnitrostátními ustanoveními o mateřské 
dovolené;

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
přestávky žen v profesní dráze ve vědě 
z rodinných důvodů mají negativní dopad 
na jejich možnosti pracovního uplatnění, 
neboť jejich mužští kolegové takové 
přestávky nečiní, a proto mohou dosáhnout 
srovnatelného postavení již v mladším 

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
přestávky žen v profesní dráze ve vědě 
z rodinných důvodů mají negativní dopad 
na jejich možnosti pracovního uplatnění, 
neboť jejich mužští kolegové takové 
přestávky nečiní, a proto mohou dosáhnout 
srovnatelného postavení již v mladším 
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věku, a jsou tak ve své další profesní dráze 
zvýhodněni; žádá proto, aby věk nebyl 
vyzdvihován jako kritérium špičkové 
kvality, pokud nebude zároveň zohledněna 
rodinná situace;

věku, a jsou tak ve své další profesní dráze 
zvýhodněni; žádá proto, aby věk nebyl 
vyzdvihován jako kritérium špičkové 
kvality, pokud nebude zároveň zohledněna 
rodinná situace; požaduje, aby ženy, 
zejména matky, měly možnost čerpat 
výhody rozvoje vědecké profesní dráhy, 
které jim zároveň umožní pečovat o děti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 26
Amalia Sartori, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby analyzovaly 
faktory, které odrazují ženy od výkonu 
nejvyšších pozic na vysokých školách a ve 
vzdělávacích institucích vzhledem k tomu, 
že tato skutečnost výrazně snižuje jejich 
vliv na rozhodování v oblasti výzkumu 
v Evropské unii, a aby navrhly vhodná 
řešení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje na to, že věková omezení 
při přidělování grantů nepříznivě 
postihují mladé lidi pečující o osoby, které 
jsou na nich závislé, a že se jedná zejména 
o ženy; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby zajistily, že za takových 
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okolností budou přijata legislativní 
opatření, která tento nedostatek napraví, 
například tím, že se pro podání žádosti 
připočítá jeden rok za každý rok, kdy 
žadatel pečoval o závislou osobu;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Esther Herranz García, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že jednou z klíčových cest, 
jak zajistit kariérní postup ve vědě, je 
mobilita, a konstatuje, že ji lze jen obtížně 
skloubit s rodinným životem;

6. konstatuje, že jednou z klíčových cest, 
jak zajistit kariérní postup ve vědě, je 
mobilita, a konstatuje, že ji lze jen obtížně 
skloubit s rodinným životem; zdůrazňuje 
rovněž, že problémy mobility se týkají 
především žen, neboť jsou to v zásadě 
ony, kdo pečují o členy rodiny se 
zvláštními potřebami, například děti, 
starší osoby a další závislé osoby;

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Karin Resetarits

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že jednou z klíčových cest, 
jak zajistit kariérní postup ve vědě, je 
mobilita, a konstatuje, že ji lze jen obtížně 
skloubit s rodinným životem;

6. konstatuje, že jednou z klíčových cest, 
jak zajistit kariérní postup ve vědě, je 
mobilita, a konstatuje, že ji lze jen obtížně 
skloubit s rodinným životem, a proto by 
měla být přijata vhodná politická 
opatření, která by to usnadnila;
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Or. de

Pozměňovací návrh 30
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že jednou z klíčových cest, 
jak zajistit kariérní postup ve vědě, je 
mobilita, a konstatuje, že ji lze jen obtížně
skloubit s rodinným životem;

6. konstatuje, že jednou z klíčových cest, 
jak zajistit kariérní postup ve vědě, je 
mobilita, a konstatuje, že by měly existovat 
pobídky k jejímu skloubení s rodinným 
životem;

Or. el

Pozměňovací návrh 31
Esther Herranz García, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje zejména, že ženy obvykle 
pečují o své rodiny, což může vést až 
k tomu, že musí oblast výzkumu opustit;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že zatímco současné procesy 
přijímání spíše zachovávají status quo 

vypouští se
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v tom smyslu, že upřednostňují 
zaměstnávání výzkumných pracovníků 
z řad mužů, zvýšily by otevřenější a 
průhlednější procesy přijímání naději žen 
na to, že kvality, které převládají u žen –
vědeckých pracovnic, budou rovnocenně 
uznány a oceněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá činnost Evropské platformy žen –
vědeckých pracovnic zaměřenou na 
posílení účasti žen ve vědě a zvýšení počtu 
vědeckých pracovnic na pozicích 
s rozhodovací pravomocí;

8. vítá činnost nevládních organizací a 
agentur na evropské a vnitrostátní úrovni
zaměřenou na posílení účasti žen ve vědě a 
zvýšení počtu vědeckých pracovnic na 
pozicích s rozhodovací pravomocí;

Or. el

Pozměňovací návrh 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá vysoké školy, výzkumné ústavy 
a soukromé podniky, aby přijaly a 
prosazovaly strategie rovnosti ve své 
organizaci a aby v rámci svého 
rozhodovacího procesu prováděly 
posouzení dopadu z hlediska rovnosti žen 
a mužů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby učinila kroky ke
zvýšení informovanosti ve vědecké 
komunitě, a to i mezi tvůrci politik, 
o otázce rovných příležitostí ve vědě a 
výzkumu;

9. vyzývá Komisi, aby učinila kroky na 
podporu zvýšení informovanosti ve 
vědecké komunitě, a to i mezi tvůrci 
politik, o otázce rovných příležitostí ve 
vědě a výzkumu;

Or. el

Pozměňovací návrh 36
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zasadily o průhlednější postupy přijímání 
a zavázaly se zajistit rovnováhu z hlediska 
pohlaví ve skupinách hodnotitelů a 
výběrových komisích tak, aby nejméně 
40 % tvořily ženy a nejméně 40 % muži;

10. vyzývá Komisi, v souvislosti s výzvami 
k předkládání nabídek do výběrových 
řízení na projekty týkající se zájmů 
Společenství, a dále členské státy, aby 
zajistily vyvážené zastoupení mužů a žen 
ve skupinách hodnotitelů a výběrových 
komisích;

Or. el

Pozměňovací návrh 37
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zasadily o průhlednější postupy přijímání a 
zavázaly se zajistit rovnováhu z hlediska 
pohlaví ve skupinách hodnotitelů a 
výběrových komisích tak, aby nejméně 
40 % tvořily ženy a nejméně 40 % muži;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zasadily o průhlednější postupy přijímání a 
zavázaly se zajistit rovnováhu z hlediska 
pohlaví ve skupinách hodnotitelů a 
výběrových komisích;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Karin Resetarits

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zasadily o průhlednější postupy přijímání a 
zavázaly se zajistit rovnováhu z hlediska 
pohlaví ve skupinách hodnotitelů a 
výběrových komisích tak, aby nejméně 
40 % tvořily ženy a nejméně 40 % muži;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zasadily o průhlednější postupy přijímání a 
zavázaly se zajistit rovnováhu z hlediska 
pohlaví ve skupinách hodnotitelů a 
výběrových komisích; 

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zasadily o průhlednější postupy přijímání a 
zavázaly se zajistit rovnováhu z hlediska 
pohlaví ve skupinách hodnotitelů a 
výběrových komisích tak, aby nejméně 
40 % tvořily ženy a nejméně 40 % muži;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zasadily o průhlednější postupy přijímání a 
zavázaly se zajistit rovnováhu z hlediska 
pohlaví ve skupinách hodnotitelů, 
výběrových i dalších komisích a při 
jmenování do panelů a výborů tak, aby 
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nejméně 40 % tvořily ženy a nejméně 40 % 
muži;

Or. da

Pozměňovací návrh 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. kritizuje cíl 25% zastoupení žen na 
vedoucích pozicích ve výzkumu ve 
veřejném sektoru jako neambiciózní a 
nedostatečný; připomíná Komisi a 
členským státům, že pojem rovnoměrné 
zastoupení mužů a žen znamená alespoň 
40 % žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
v sedmém rámcovém programu byla 
věnována pozornost otázce žen ve vědě
cestou poskytování cíleného informačního 
školení o rovném postavení žen a mužů 
určeného osobám na pozicích 
s rozhodovací pravomocí, členům 
dozorčích rad a skupin hodnotitelů, 
zpracovatelům projektových výzev a 
osobám, které vedou jednání 
o kontraktech;

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
v programech vědy a výzkumu byla 
věnována pozornost účasti žen ve vědě 
cestou poskytování cíleného informačního 
školení o rovném postavení žen a mužů 
určeného osobám na pozicích 
s rozhodovací pravomocí, členům 
dozorčích rad a skupin hodnotitelů, 
zpracovatelům projektových výzev a 
osobám, které vedou jednání 
o kontraktech;
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Or. el

Pozměňovací návrh 42
Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že při 
překládání žádostí v rámci sedmého 
rámcového programu bude kladně 
posuzována vyvážená účast mužů a žen; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podobná opatření přijaly ve svých 
vnitrostátních a regionálních 
programech;

Or. es

Pozměňovací návrh 43
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily situaci tím, že zapojí rodinný úhel 
pohledu a bude umožněna pružná pracovní 
doba, zlepší se zařízení pro péči o děti, 
budou kryty dodatečné náklady na 
stěhování celé rodiny do zahraničí a 
rovněž se zlepší přeshraniční přístup 
k sociálnímu zabezpečení; požaduje, aby se 
zlepšily podmínky rodičovské dovolené;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily situaci tím, že zapojí rodinný úhel 
pohledu a bude umožněna pružná pracovní 
doba, zlepší se zařízení pro péči o děti a
přeshraniční přístup k sociálnímu 
zabezpečení; požaduje, aby se zlepšily 
podmínky rodičovské dovolené;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily situaci tím, že zapojí rodinný úhel 
pohledu a bude umožněna pružná 
pracovní doba, zlepší se zařízení pro péči 
o děti, budou kryty dodatečné náklady na 
stěhování celé rodiny do zahraničí a rovněž 
se zlepší přeshraniční přístup k sociálnímu 
zabezpečení; požaduje, aby se zlepšily 
podmínky rodičovské dovolené;

13. vyzývá Komisi, aby navrhla, a členské 
státy, aby do svých politik začlenily 
hledisko příznivé rodinnému životu, a to 
stanovením pružné studijní a pracovní 
doby, lepšími zařízeními pro péči o děti 
v blízkosti výzkumných a vědeckých 
zařízení, krytím dodatečných nákladů na 
stěhování celé rodiny do zahraničí a rovněž 
zlepšením přeshraničního přístupu
k sociálnímu zabezpečení; požaduje, aby se 
zlepšily podmínky rodičovské dovolené;

Or. el

Pozměňovací návrh 45
Karin Resetarits

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily situaci tím, že zapojí rodinný úhel 
pohledu a bude umožněna pružná pracovní 
doba, zlepší se zařízení pro péči o děti, 
budou kryty dodatečné náklady na 
stěhování celé rodiny do zahraničí a 
rovněž se zlepší přeshraniční přístup 
k sociálnímu zabezpečení; požaduje, aby se 
zlepšily podmínky rodičovské dovolené;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily situaci tím, že zapojí rodinný úhel 
pohledu a bude umožněna pružná pracovní 
doba, zlepší se zařízení pro péči o děti, a 
přeshraniční přístup k sociálnímu 
zabezpečení; požaduje, aby podmínky 
rodičovské dovolené skutečně umožňovaly 
ženám a mužům svobodnou volbu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 46
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily situaci tím, že zapojí rodinný úhel 
pohledu a bude umožněna pružná pracovní 
doba, zlepší se zařízení pro péči o děti, 
budou kryty dodatečné náklady na 
stěhování celé rodiny do zahraničí a rovněž 
se zlepší přeshraniční přístup k sociálnímu 
zabezpečení; požaduje, aby se zlepšily 
podmínky rodičovské dovolené;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily situaci tím, že zapojí rodinný úhel 
pohledu a bude umožněna pružná pracovní 
doba, zlepší se zařízení pro péči o děti, 
budou kryty dodatečné náklady na 
stěhování celé rodiny do zahraničí a rovněž 
se zlepší přeshraniční přístup k sociálnímu 
zabezpečení; požaduje, aby se zlepšily 
podmínky rodičovské dovolené; 
zdůrazňuje, že odpovědnost za skloubení 
rodinného a pracovního života spočívá 
rovným dílem na ženách i mužích;

Or. da

Pozměňovací návrh 47
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
změnily definice „špičkové kvality“ a 
„dobrého výzkumného pracovníka“ s cílem 
zohlednit a překonat rozdíly mezi profesní 
dráhou žen a mužů; zdůrazňuje, že ženy –
výzkumné pracovnice přispívají do světa 
výzkumu odlišným pohledem a výběrem 
výzkumných témat;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v definicích „špičkové kvality“ a „dobrého 
výzkumného pracovníka“ plně zohlednily
rozdíly mezi profesní dráhou žen a mužů; 
zdůrazňuje, že ženy – výzkumné 
pracovnice přispívají do světa výzkumu 
odlišným pohledem a výběrem 
výzkumných témat;

Or. it



PE402.909v01-00 24/30 AM\712748CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
změnily definice „špičkové kvality“ a 
„dobrého výzkumného pracovníka“ s cílem 
zohlednit a překonat rozdíly mezi profesní 
dráhou žen a mužů; zdůrazňuje, že ženy –
výzkumné pracovnice přispívají do světa 
výzkumu odlišným pohledem a výběrem 
výzkumných témat;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
spravedlivěji hodnotily „špičkovou 
kvalitu“ a „dobrého výzkumného 
pracovníka“ s cílem zohlednit a překonat 
rozdíly mezi profesní dráhou žen a mužů; 
zdůrazňuje, že ženy – výzkumné 
pracovnice přispívají do světa výzkumu 
odlišným pohledem a výběrem 
výzkumných témat;

Or. el

Pozměňovací návrh 49
Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
změnily definice „špičkové kvality“ a
„dobrého výzkumného pracovníka“ s cílem 
zohlednit a překonat rozdíly mezi profesní 
dráhou žen a mužů; zdůrazňuje, že ženy –
výzkumné pracovnice přispívají do světa 
výzkumu odlišným pohledem a výběrem 
výzkumných témat;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
změnily definici „dobrého výzkumného 
pracovníka“ s cílem zohlednit a překonat 
rozdíly mezi profesní dráhou žen a mužů; 
zdůrazňuje, že ženy – výzkumné 
pracovnice přispívají do světa výzkumu 
odlišným pohledem a výběrem 
výzkumných témat;

Or. es
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Pozměňovací návrh 50
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
změnily definice „špičkové kvality“ a 
„dobrého výzkumného pracovníka“ s cílem 
zohlednit a překonat rozdíly mezi profesní 
dráhou žen a mužů; zdůrazňuje, že ženy –
výzkumné pracovnice přispívají do světa 
výzkumu odlišným pohledem a výběrem 
výzkumných témat;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
změnily definice „špičkové kvality“ a 
„dobrého výzkumného pracovníka“ s cílem 
zohlednit a překonat rozdíly mezi profesní 
dráhou žen a mužů; zdůrazňuje, že ženy –
výzkumné pracovnice přispívají také do 
světa výzkumu odlišným pohledem a 
výběrem výzkumných témat;

Or. da

Pozměňovací návrh 51
Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
poskytovaly vhodnou sociální pomoc 
ženám, zaměstnaným nebo účastnícím se 
v systému vysokoškolského vzdělávání a 
vědě, a umožnily jim tak vyvážit rodinnou 
a profesionální odpovědnost a zajistit, aby 
měly možnost vytyčit si „dvojí prioritu“–
profesní dráhu a rodinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
učinily pozitivní kroky směřující 
k povzbuzení výzkumných pracovnic a 
dalšímu rozvoji systémů podpory a 
poradenských programů a týkající se 
rovněž politik cílené reklamy; konstatuje, 
že jednoduchá opatření, například věta, 
která pobízí k tomu, aby se v konkrétním 
případě ucházely spíše ženy, přinesla 
velmi pozitivní výsledky;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
učinily pozitivní kroky směřující 
k povzbuzení výzkumných pracovnic a 
dalšímu rozvoji systémů podpory a 
poradenských programů a týkající se 
rovněž politik reklamy s jasnými cíli; 
konstatuje, že obzvláště příznivé výsledky 
by přinesly rozvoj podpůrných struktur 
pro kariérní poradenství a ustanovení 
týkající se poradenství zaměřeného mimo 
jiné na ženy – vědecké pracovnice;

Or. el

Pozměňovací návrh 53
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
učinily pozitivní kroky směřující 
k povzbuzení výzkumných pracovnic a 
dalšímu rozvoji systémů podpory a 
poradenských programů a týkající se 
rovněž politik cílené reklamy; konstatuje, 
že jednoduchá opatření, například věta, 
která pobízí k tomu, aby se v konkrétním 
případě ucházely spíše ženy, přinesla velmi 
pozitivní výsledky;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
učinily pozitivní kroky směřující 
k povzbuzení výzkumných pracovnic a 
dalšímu rozvoji systémů podpory a 
poradenských programů a týkající se 
rovněž politik cílené reklamy s cílem 
dosáhnout rovnoměrného zastoupení 
mužů a žen; konstatuje, že jednoduchá 
opatření, například věta, která pobízí 
k tomu, aby se v konkrétním případě 
ucházely spíše ženy, přinesla velmi 
pozitivní výsledky; konstatuje však, že 
k dosažení rovnováhy z hlediska pohlaví 
v oblasti vědy jsou nezbytná opatření, jako 
jsou závazné cílové hodnoty pro počet 
výzkumných pracovnic a profesorek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Karin Resetarits

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby
učinily pozitivní kroky směřující 
k povzbuzení výzkumných pracovnic a 
dalšímu rozvoji systémů podpory a 
poradenských programů a týkající se 
rovněž politik cílené reklamy; konstatuje, 
že jednoduchá opatření, například věta, 
která pobízí k tomu, aby se v konkrétním 
případě ucházely spíše ženy, přinesla velmi 
pozitivní výsledky;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
učinily pozitivní kroky směřující 
k povzbuzení výzkumných pracovnic; 
konstatuje, že jednoduchá opatření, 
například věta, která pobízí k tomu, aby se 
v konkrétním případě ucházely spíše ženy, 
přinesla velmi pozitivní výsledky;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
finanční prostředky pro výzkum zaměřily 
na ženy, a bojovaly tak proti 
nedostatečnému financování žen ve 
výzkumu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
aktivity ke zvýšení informovanosti a 
podpoře dívek ke studiu a získání titulu na 
vysokých školách s vědeckým a 
technickým zaměřením; členské státy 
rovněž vyzývá, aby zlepšily postupy sdílení 
odborných poznatků, neboť v jednotlivých 
členských státech se podoby vzdělávání 
výrazně liší;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. upozorňuje na to, že je zapotřebí, aby 
na vysokých školách existovaly zvláštní 
programy zvyšující zájem mladých dívek a 
žen o vstup na vědeckou profesní dráhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily programy zaučování a podpory 
účasti mladých vědeckých pracovnic ve 
výzkumných programech a při podávání 
žádostí o granty s cílem napomoci těmto 
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ženám k setrvání na akademické půdě a 
ve výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyjadřuje politování nad tím, že 
nedošlo k realizaci návrhu programu stáží 
pod názvem Loyola de Palacio pro 
výzkumné pracovnice v rámci Evropského 
parlamentu, a vyzývá skupinu na vysoké 
úrovni v otázkách rovnosti a odlišnosti 
pohlaví, aby návrh zaštítila a bojovala za 
jeho schválení příslušnými orgány;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. domnívá se, že schválení programu 
stáží pro výzkumné pracovnice nazvaného 
Loyola de Palacio a jeho zajištění 
v Evropském parlamentu by mohlo sloužit 
jako výtečný příklad osvědčených postupů, 
politické ochoty a skutečného závazku 
k podpoře zapojení žen do vědy, a 
propůjčilo by to větší viditelnost činnosti 
Parlamentu na podporu rovnosti;

Or. es
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