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Τροπολογία 1
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το από 19 Ιουνίου 2007 
ψήφισμά του σχετικά με το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για μέτρα συνδυασμού της 
οικογενειακής ζωής και των σπουδών για 
τις νέες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση,

Or. el

Τροπολογία 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
των γυναικών στις ανώτερες 
πανεπιστημιακές βαθμίδες σπάνια 
υπερβαίνει το 20% και ότι οι άνδρες 
έχουν τριπλάσιες πιθανότητες από ό,τι οι 
γυναίκες να καταλάβουν έδρα καθηγητή 
ή αντίστοιχο βαθμό,

Or. en

                                               
 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0265.
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Τροπολογία 3
Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπροσώπηση των γυναικών στους 
φορείς λήψης αποφάσεων των 
πανεπιστημίων δεν είναι αρκετά υψηλή 
ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή μιας 
ισορροπημένης πολιτικής για την ισότητα
των φύλων,

Or. en

Τροπολογία 4
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
πλειονότητα των χωρών το ποσοστό των 
γυναικών σε επιστημονικά συμβούλια δεν 
είναι ακόμη αντιπροσωπευτικό της 
ισότητας,

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 5
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
τομείς προτεραιότητας για ευρωπαϊκή 
δράση στον χάρτη πορείας για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι η 
ισότιμη εκπροσώπηση στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου 
ενός στόχου εκπροσώπησης των γυναικών 
σε ποσοστό 25% σε ηγετικές θέσεις στην 
έρευνα του δημόσιου τομέα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
τομείς προτεραιότητας για ευρωπαϊκή 
δράση στον χάρτη πορείας για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι η 
ισότιμη εκπροσώπηση στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου 
ενός στόχου εκπροσώπησης των γυναικών 
σε ποσοστό 25% σε ηγετικές θέσεις στην 
έρευνα του δημόσιου τομέα, που πρέπει να 
έχει υλοποιηθεί μέχρι το 2010,

Or. it

Τροπολογία 6
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας δεν έχει επιτύχει 
ισορροπία ως προς το φύλο με μόνο 5 
γυναίκες επί συνόλου 22 ατόμων στο 
Επιστημονικό Συμβούλιο,

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑa. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδιαίτερα 
προικισμένα και ταλαντούχα κορίτσια 
συχνά δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια, και 
επομένως δεν μπορούν να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους στους 
τομείς της επιστήμης και την 
εκπαίδευσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η προώθηση των ιδιαίτερα προικισμένων 
κοριτσιών αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
για την επίτευξη του στόχου των 700.000 
επιπλέον ερευνητών που προβλέπει η
στρατηγική της Λισαβόνας,

Or. en

Τροπολογία 8
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στο γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά 
συστήματα στην Ευρώπη συνεχίζουν να 
συντηρούν στερεότυπα όσον αφορά το 
φύλο, ιδίως σε τομείς έρευνας όπως οι 
φυσικές επιστήμες·

1. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στο γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά 
συστήματα στην Ευρώπη συνεχίζουν να 
συντηρούν στερεότυπα όσον αφορά το 
φύλο σε τομείς έρευνας όπως οι φυσικές 
επιστήμες·

Or. el
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Τροπολογία 9
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών
στο γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά 
συστήματα στην Ευρώπη συνεχίζουν να 
συντηρούν στερεότυπα όσον αφορά το 
φύλο, ιδίως σε τομείς έρευνας όπως οι 
φυσικές επιστήμες·

1. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα 
εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη 
συνεχίζουν να συντηρούν στερεότυπα 
όσον αφορά το φύλο, ιδίως σε τομείς 
έρευνας όπως οι φυσικές επιστήμες·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

.. 1a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα που 
θα διασφαλίσουν ότι η συνεισφορά των 
γυναικών δεν θα αποκλείεται από 
εκδόσεις που αφορούν την ιστορία της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, όχι μόνο 
επειδή αυτό συνιστά σαφή διάκριση, αλλά 
και επειδή η έλλειψη προτύπων μπορεί να 
δυσχεράνει τις προσπάθειες αύξησης της 
παρουσίας των γυναικών σε τέτοιους
τομείς·

Or. es
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Τροπολογία 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

. 1a. σημειώνει ότι έχει τεράστια σημασία 
η προώθηση της επιστήμης ως τομέα που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για αμφότερα τα 
φύλα από νεαρή ηλικία· αυτό θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του 
εκπαιδευτικού υλικού και στο πλαίσιο της 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών·

Or. en

Τροπολογία 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

.. 1β. επικρίνει στο γεγονός ότι τα ιδιαίτερα 
προικισμένα και ταλαντούχα κορίτσια 
συχνά δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια·
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις προσπάθειες προώθησης 
και υποστήριξης των εν λόγω κοριτσιών 
από νεαρή ηλικία·

Or. en
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Τροπολογία 13
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι ο πολιτισμός και μια 
πολιτισμική αντίληψη της «έρευνας», της 
«καλής έρευνας», της «αριστείας» και 
της «καινοτομίας» ενδέχεται να 
παρεμποδίσουν τις σταδιοδρομίες 
γυναικών στην επιστήμη·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 14
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι ο πολιτισμός και μια 
πολιτισμική αντίληψη της «έρευνας», της 
«καλής έρευνας», της «αριστείας» και 
της «καινοτομίας» ενδέχεται να 
παρεμποδίσουν τις σταδιοδρομίες 
γυναικών στην επιστήμη·

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 15
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι ο πολιτισμός και μια 
πολιτισμική αντίληψη της «έρευνας», της 
«καλής έρευνας», της «αριστείας» και 
της «καινοτομίας» ενδέχεται να 
παρεμποδίσουν τις σταδιοδρομίες 
γυναικών στην επιστήμη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 16
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει την αμετάβλητη έλλειψη 
ισορροπίας μεταξύ του ποσοστού των 
γυναικών σε διάφορα επίπεδα 
επιστημονικών σταδιοδρομιών, και 
πιστεύει ότι οι εναλλακτικές λύσεις στο 
επί του παρόντος ευρέως αποδεκτό 
μοντέλο που λέγεται «leaking pipeline» 
(το φαινόμενο της διαρροής γυναικών 
από τις χαμηλότερες βαθμίδες προς τις 
υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης) 
ενδέχεται να είναι απαραίτητες 
προκειμένου να θεσπιστούν
αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της 
κατάστασης· βλέπει το μοντέλο των 
«παραγόντων ώθησης και έλξης» ως 
εναλλακτική λύση, καθώς λαμβάνει 
υπόψη τη διασύνδεση διαφόρων 
παραγόντων, όπως το εργασιακό 
περιβάλλον, τα πρότυπα ρόλων, ο 

3. σημειώνει μία αμετάβλητη έλλειψη 
ισορροπίας μεταξύ του ποσοστού των 
γυναικών σε διάφορα επίπεδα 
επιστημονικών σταδιοδρομιών, και ζητεί
αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της 
κατάστασης·
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ανταγωνισμός, οι απαιτήσεις 
κινητικότητας και οι οικογενειακές 
ευθύνες·

Or. it

Τροπολογία 17
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει την αμετάβλητη έλλειψη 
ισορροπίας μεταξύ του ποσοστού των 
γυναικών σε διάφορα επίπεδα 
επιστημονικών σταδιοδρομιών, και 
πιστεύει ότι οι εναλλακτικές λύσεις στο 
επί του παρόντος ευρέως αποδεκτό 
μοντέλο που λέγεται «leaking pipeline» 
(το φαινόμενο της διαρροής γυναικών 
από τις χαμηλότερες βαθμίδες προς τις 
υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης) 
ενδέχεται να είναι απαραίτητες 
προκειμένου να θεσπιστούν
αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση 
της κατάστασης· βλέπει το μοντέλο των
«παραγόντων ώθησης και έλξης» ως 
εναλλακτική λύση, καθώς λαμβάνει 
υπόψη τη διασύνδεση διαφόρων 
παραγόντων, όπως το εργασιακό 
περιβάλλον, τα πρότυπα ρόλων, ο
ανταγωνισμός, οι απαιτήσεις 
κινητικότητας και οι οικογενειακές 
ευθύνες·

3. αναγνωρίζει τη διαρροή ικανών 
γυναικών επιστημόνων από τις χαμηλές 
βαθμίδες εκπαίδευσης προς τις 
υψηλότερες και προτείνει την εφαρμογή 
προγραμμάτων προώθησής τους στα 
οποία να γίνεται διασύνδεση διαφόρων 
παραγόντων, όπως το εργασιακό 
περιβάλλον, τα πρότυπα ρόλων, ο 
ανταγωνισμός, οι απαιτήσεις 
κινητικότητας και οι οικογενειακές 
ευθύνες·

Or. el
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Τροπολογία 18
Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η συμβατική προσέγγιση 
για την αξιολόγηση της «αριστείας» και 
της «επίδοσης» από την άποψη του 
αριθμού των δημοσιεύσεων τείνει να 
υποτιμά τις δεξιότητες που συχνά 
θεωρούνται περισσότερο γυναικείας 
φύσης, όπως οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 19
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η συμβατική προσέγγιση 
για την αξιολόγηση της «αριστείας» και 
της «επίδοσης» από την άποψη του 
αριθμού των δημοσιεύσεων τείνει να 
υποτιμά τις δεξιότητες που συχνά 
θεωρούνται περισσότερο γυναικείας 
φύσης, όπως οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 20
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η συμβατική προσέγγιση 
για την αξιολόγηση της «αριστείας» και 
της «επίδοσης» από την άποψη του 
αριθμού των δημοσιεύσεων τείνει να 
υποτιμά τις δεξιότητες που συχνά 
θεωρούνται περισσότερο γυναικείας 
φύσης, όπως οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες·

4. σημειώνει ότι η συμβατική προσέγγιση 
για την αξιολόγηση της «αριστείας» και 
της «επίδοσης» από την άποψη του 
αριθμού των δημοσιεύσεων είναι 
περιοριστική και δεν λαμβάνει υπόψη 
τους διαθέσιμους πόρους, όπως η 
χρηματοδότηση, ο χώρος, ο εξοπλισμός
και το προσωπικό, και τις ιδιότητες που
είναι απαραίτητες για κάθε ερευνητή, 
όπως είναι η δυνατότητα οργάνωσης και 
διατήρησης της συνοχής μιας 
ερευνητικής ομάδας ή η κατάρτιση των 
νεότερων μελών της ομάδας·

Or. it

Τροπολογία 21
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η συμβατική προσέγγιση 
για την αξιολόγηση της «αριστείας» και 
της «επίδοσης» από την άποψη του 
αριθμού των δημοσιεύσεων τείνει να 
υποτιμά τις δεξιότητες που συχνά 
θεωρούνται περισσότερο γυναικείας 
φύσης, όπως οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες·

4. σημειώνει ότι η συμβατική προσέγγιση 
για την αξιολόγηση της «αριστείας» και 
της «επίδοσης», μεταξύ άλλων, από την 
άποψη του αριθμού των δημοσιεύσεων δεν 
είναι ουδέτερη ως προς το φύλο·

Or. da
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Τροπολογία 22
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα διαλείμματα που κάνουν οι γυναίκες 
στις επιστημονικές σταδιοδρομίες για 
οικογενειακούς λόγους έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις ευκαιρίες τους για 
σταδιοδρομία, καθώς οι περισσότεροι 
άνδρες συνάδελφοι δεν κάνουν
διαλείμματα και, συνεπώς, μπορούν να 
επιτύχουν αντίστοιχες θέσεις σε 
νεαρότερη ηλικία και να αποκτήσουν 
πλεονέκτημα στη συνέχεια των 
σταδιοδρομιών τους· ζητεί, συνεπώς, να 
μην προωθείται η ηλικία ως κριτήριο 
αριστείας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
οικογενειακή κατάσταση·

5. ζητεί να μην προωθείται η ηλικία ως 
κριτήριο αριστείας χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η οικογενειακή κατάσταση·

Or. el

Τροπολογία 23
Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα διαλείμματα που κάνουν οι γυναίκες 
στις επιστημονικές σταδιοδρομίες για 
οικογενειακούς λόγους έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις ευκαιρίες τους για 
σταδιοδρομία, καθώς οι περισσότεροι 
άνδρες συνάδελφοι δεν κάνουν 
διαλείμματα και, συνεπώς, μπορούν να 
επιτύχουν αντίστοιχες θέσεις σε νεαρότερη 
ηλικία και να αποκτήσουν πλεονέκτημα 
στη συνέχεια των σταδιοδρομιών τους·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα διαλείμματα που κάνουν οι γυναίκες 
στις επιστημονικές σταδιοδρομίες για 
οικογενειακούς λόγους έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις ευκαιρίες τους για 
σταδιοδρομία, καθώς οι περισσότεροι 
άνδρες συνάδελφοι δεν κάνουν 
διαλείμματα και, συνεπώς, μπορούν να 
επιτύχουν αντίστοιχες θέσεις σε νεαρότερη 
ηλικία και να αποκτήσουν πλεονέκτημα 
στη συνέχεια των σταδιοδρομιών τους·
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ζητεί, συνεπώς, να μην προωθείται η 
ηλικία ως κριτήριο αριστείας χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή 
κατάσταση·

Or. es

Τροπολογία 24
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα διαλείμματα που κάνουν οι γυναίκες 
στις επιστημονικές σταδιοδρομίες για 
οικογενειακούς λόγους έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις ευκαιρίες τους για 
σταδιοδρομία, καθώς οι περισσότεροι 
άνδρες συνάδελφοι δεν κάνουν 
διαλείμματα και, συνεπώς, μπορούν να 
επιτύχουν αντίστοιχες θέσεις σε νεαρότερη 
ηλικία και να αποκτήσουν πλεονέκτημα 
στη συνέχεια των σταδιοδρομιών τους·
ζητεί, συνεπώς, να μην προωθείται η 
ηλικία ως κριτήριο αριστείας χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή 
κατάσταση·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα διαλείμματα που κάνουν οι γυναίκες 
στις επιστημονικές σταδιοδρομίες για 
οικογενειακούς λόγους έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις ευκαιρίες τους για 
σταδιοδρομία, καθώς οι περισσότεροι 
άνδρες συνάδελφοι δεν κάνουν 
διαλείμματα και, συνεπώς, μπορούν να 
επιτύχουν αντίστοιχες θέσεις σε νεαρότερη 
ηλικία και να αποκτήσουν πλεονέκτημα 
στη συνέχεια των σταδιοδρομιών τους·
ζητεί, συνεπώς, να λαμβάνεται υπόψη η 
ηλικία ως κριτήριο αριστείας σε 
συνδυασμό με την οικογενειακή 
κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του 
αριθμού των προστατευόμενων μελών 
που έχει ο ερευνητής· ζητεί, επιπλέον, από 
όλους τους ευρωπαϊκούς ερευνητικούς
φορείς και τα πανεπιστήμια να θεσπίσουν 
υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την 
άδεια μητρότητας·

Or. it
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Τροπολογία 25
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα διαλείμματα που κάνουν οι γυναίκες 
στις επιστημονικές σταδιοδρομίες για 
οικογενειακούς λόγους έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις ευκαιρίες τους για 
σταδιοδρομία, καθώς οι περισσότεροι 
άνδρες συνάδελφοι δεν κάνουν 
διαλείμματα και, συνεπώς, μπορούν να 
επιτύχουν αντίστοιχες θέσεις σε νεαρότερη 
ηλικία και να αποκτήσουν πλεονέκτημα 
στη συνέχεια των σταδιοδρομιών τους·
ζητεί, συνεπώς, να μην προωθείται η 
ηλικία ως κριτήριο αριστείας χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή 
κατάσταση·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα διαλείμματα που κάνουν οι γυναίκες 
στις επιστημονικές σταδιοδρομίες για 
οικογενειακούς λόγους έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις ευκαιρίες τους για 
σταδιοδρομία, καθώς οι περισσότεροι 
άνδρες συνάδελφοι δεν κάνουν 
διαλείμματα και, συνεπώς, μπορούν να 
επιτύχουν αντίστοιχες θέσεις σε νεαρότερη 
ηλικία και να αποκτήσουν πλεονέκτημα 
στη συνέχεια των σταδιοδρομιών τους·
ζητεί, συνεπώς, να μην προωθείται η 
ηλικία ως κριτήριο αριστείας χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή 
κατάσταση και ζητεί οι γυναίκες, και 
ιδιαίτερα οι μητέρες, να μπορούν να 
επωφελούνται από όρους εξέλιξης της
επιστημονικής σταδιοδρομίας που θα 
τους επιτρέπουν επίσης να φροντίζουν τα 
παιδιά τους·

Or. pl

Τροπολογία 26
Amalia Sartori, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. καλεί τα κράτη μέλη να αναλύσουν 
τους παράγοντες που αποθαρρύνουν την 
παρουσία των γυναικών σε ανώτερες 
θέσεις σε πανεπιστήμια και άλλους φορείς 
εκπαίδευσης, μειώνοντας σημαντικά την 
επιρροή τους στη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων στον χώρο της έρευνας στην 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, και να προτείνουν 
κατάλληλες λύσεις·

Or. fr

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. επισημαίνει ότι τα όρια ηλικίας για 
την απονομή υποτροφιών επηρεάζουν 
αρνητικά τους νέους, στην πλειονότητά 
τους γυναίκες, που φροντίζουν 
προστατευόμενα μέλη· καλεί ως εκ
τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
να διασφαλίσουν ότι, υπό τις συνθήκες 
αυτές, θα θεσπισθούν νομοθετικές 
ρυθμίσεις για τη διόρθωση αυτής της 
ανωμαλίας, όπως η προσθήκη ενός έτους 
στο όριο ηλικίας για την υποβολή 
αιτήσεων για κάθε χρόνο φροντίδας
προστατευόμενου μέλους·

Or. es

Τροπολογία 28
Esther Herranz García, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η κινητικότητα είναι ένας 
από τους βασικούς τρόπους ανάπτυξης και 
επιβεβαίωσης της ανέλιξης της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και σημειώνει 
ότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να 
συνδυαστεί με την οικογενειακή ζωή·

6. σημειώνει ότι η κινητικότητα είναι ένας 
από τους βασικούς τρόπους ανάπτυξης και 
επιβεβαίωσης της ανέλιξης της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και σημειώνει 
ότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να 
συνδυαστεί με την οικογενειακή ζωή·
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επισημαίνει επιπλέον ότι τα προβλήματα 
κινητικότητας επηρεάζουν κυρίως τις 
γυναίκες, διότι, κατά κανόνα, εκείνες 
είναι που φροντίζουν τα μέλη της 
οικογένειας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, 
όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι ή άλλα 
προστατευόμενα μέλη·

Or. es

Τροπολογία 29
Karin Resetarits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η κινητικότητα είναι ένας 
από τους βασικούς τρόπους ανάπτυξης και 
επιβεβαίωσης της ανέλιξης της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και σημειώνει 
ότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να 
συνδυαστεί με την οικογενειακή ζωή·

6. σημειώνει ότι η κινητικότητα είναι ένας 
από τους βασικούς τρόπους ανάπτυξης και 
επιβεβαίωσης της ανέλιξης της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και σημειώνει 
ότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να 
συνδυαστεί με την οικογενειακή ζωή και
ότι πρέπει επομένως να ληφθούν 
κατάλληλα πολιτικά μέτρα για να το 
καταστήσουν περισσότερο εφικτό·

Or. de

Τροπολογία 30
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η κινητικότητα είναι ένας 
από τους βασικούς τρόπους ανάπτυξης και
επιβεβαίωσης της ανέλιξης της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και σημειώνει 

6. σημειώνει ότι η κινητικότητα είναι ένας 
από τους βασικούς τρόπους ανάπτυξης και 
επιβεβαίωσης της ανέλιξης της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και σημειώνει 
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ότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να 
συνδυαστεί με την οικογενειακή ζωή·

ότι πρέπει να δίνονται κίνητρα, ώστε να 
συνδυαστεί με την οικογενειακή ζωή·

Or. el

Τροπολογία 31
Esther Herranz García, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. τονίζει, ιδίως, ότι συνήθως οι 
γυναίκες είναι εκείνες που φροντίζουν την 
οικογένειά τους, πράγμα που τις 
αναγκάζει σε ορισμένες περιπτώσεις να 
εγκαταλείψουν τον ερευνητικό τομέα·

Or. es

Τροπολογία 32
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι, παρόλο που οι 
υφιστάμενες διαδικασίες πρόσληψης 
τείνουν να διατηρούν το status quo από 
την άποψη της εύνοιας της απασχόλησης 
ερευνητών, πιο ανοικτές και διαφανείς 
διαδικασίες θα ενίσχυαν τις πιθανότητες 
να αναγνωρίζονται και να εκτιμώνται 
εξίσου τα προσόντα που τείνουν να 
κυριαρχούν σε γυναίκες επιστήμονες·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 33
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιεί η ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
γυναικών επιστημόνων με στόχο την 
ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών 
στην επιστήμη και την αύξηση του 
αριθμού των γυναικών σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων·

8. χαιρετίζει τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιούν μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και οργανισμοί σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο με στόχο την ενίσχυση 
της συμμετοχής των γυναικών στην 
επιστήμη και την αύξηση του αριθμού των 
γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων·

Or. el

Τροπολογία 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. ενθαρρύνει τα πανεπιστήμια, τα 
ερευνητικά ιδρύματα και τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις να εγκρίνουν και να
υλοποιήσουν στρατηγικές για την ισότητα 
των φύλων στις οργανώσεις τους και να 
διενεργούν αξιολογήσεις των επιπτώσεων 
από την άποψη του φύλου στο πλαίσιο 
των διαδικασιών λήψης των αποφάσεών 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 35
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει
δράσεις ευαισθητοποίησης στην 
επιστημονική κοινότητα, καθώς και μεταξύ 
των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής 
στο θέμα των ίσων ευκαιριών στην 
επιστήμη και την έρευνα·

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει
δράσεις ευαισθητοποίησης στην 
επιστημονική κοινότητα, καθώς και μεταξύ 
των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής 
στο θέμα των ίσων ευκαιριών στην 
επιστήμη και την έρευνα·

Or. el

Τροπολογία 36
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη περισσότερο διαφανείς διαδικασίες
πρόσληψης και την υποχρέωση να 
διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των 
φύλων στις ομάδες αξιολόγησης και τις 
επιτροπές επιλογής, διασφαλίζοντας 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής γυναικών 
40% και ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 
ανδρών 40%·

10. ζητεί από την Επιτροπή, όταν 
πρόκειται για προκήρυξη κοινοτικών 
συμφερόντων, και από τα κράτη μέλη, να 
διασφαλίζουν την ισόρροπη 
εκπροσώπηση ανδρών-γυναικών στις 
ομάδες αξιολόγησης και τις επιτροπές 
επιλογής·

Or. el
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Τροπολογία 37
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη περισσότερο διαφανείς διαδικασίες 
πρόσληψης και την υποχρέωση να 
διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των 
φύλων στις ομάδες αξιολόγησης και τις 
επιτροπές επιλογής, διασφαλίζοντας 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής γυναικών 
40% και ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 
ανδρών 40%·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη περισσότερο διαφανείς διαδικασίες 
πρόσληψης και την υποχρέωση να
διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των 
φύλων στις ομάδες αξιολόγησης και τις 
επιτροπές επιλογής·

Or. it

Τροπολογία 38
Karin Resetarits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη περισσότερο διαφανείς διαδικασίες 
πρόσληψης και την υποχρέωση να 
διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των 
φύλων στις ομάδες αξιολόγησης και τις 
επιτροπές επιλογής, διασφαλίζοντας 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής γυναικών 
40% και ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 
ανδρών 40%·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη περισσότερο διαφανείς διαδικασίες 
πρόσληψης και την υποχρέωση να 
διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των
φύλων στις ομάδες αξιολόγησης και τις 
επιτροπές επιλογής·

Or. de
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Τροπολογία 39
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη περισσότερο διαφανείς διαδικασίες 
πρόσληψης και την υποχρέωση να 
διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των 
φύλων στις ομάδες αξιολόγησης και τις 
επιτροπές επιλογής, διασφαλίζοντας 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής γυναικών
40% και ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 
ανδρών 40%·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη περισσότερο διαφανείς διαδικασίες 
πρόσληψης και την υποχρέωση να 
διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των 
φύλων στις ομάδες αξιολόγησης και τις 
επιτροπές επιλογής και κάθε άλλου είδους,
καθώς και στις οριζόμενες ομάδες και 
επιτροπές, διασφαλίζοντας ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής γυναικών 40% και 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής ανδρών
40%·

Or. da

Τροπολογία 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. επικρίνει τον μετριοπαθή και 
ανεπαρκή ευρωπαϊκό στόχο για γυναικεία 
συμμετοχή σε ποσοστό 25% σε ηγετικές 
θέσεις στον χώρο της έρευνας στον
δημόσιο τομέα· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι ισότητα
μεταξύ των φύλων σημαίνει συμμετοχή 
γυναικών σε ποσοστό τουλάχιστον 40%·

Or. en
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Τροπολογία 41
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
δίδεται προσοχή στο ζήτημα των γυναικών 
και της επιστήμης στο ΠΠ7 παρέχοντας 
στοχευμένη και ευαισθητοποιημένη βάσει 
του φύλου εκπαίδευση για τα άτομα που 
βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων, 
συμμετέχουν σε συμβουλευτικές επιτροπές 
και ομάδες αξιολόγησης, σχεδιάζουν 
προσκλήσεις υποβολής σχεδίων και 
προτάσεων και ηγούνται 
διαπραγματεύσεων συμβάσεων·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
δίδεται προσοχή στη συμμετοχή των 
γυναικών σε ερευνητικά επιστημονικά 
προγράμματα, παρέχοντας σαφώς 
προσανατολισμένη και ευαισθητοποιημένη
βάσει του φύλου εκπαίδευση για τα άτομα 
που βρίσκονται σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων, συμμετέχουν σε 
συμβουλευτικές επιτροπές και ομάδες 
αξιολόγησης, σχεδιάζουν προσκλήσεις 
υποβολής σχεδίων και προτάσεων και 
ηγούνται διαπραγματεύσεων συμβάσεων·

Or. el

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κατά την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου η ισόρροπη παρουσία ανδρών 
και γυναικών θα αξιολογηθεί θετικά·
προτρέπει τα κράτη μέλη να κάνουν τις 
ίδιες διευθετήσεις στα εθνικά και τα 
περιφερειακά προγράμματά τους·

Or. es
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Τροπολογία 43
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την κατάσταση μέσω της 
ενσωμάτωσης της πτυχής της οικογένειας 
διαμέσου δυνατοτήτων για ευέλικτα 
ωράρια εργασίας, βελτιωμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας, 
κάλυψης επιπρόσθετου κόστους για τη 
μετακίνηση στο εξωτερικό μαζί με την 
οικογένεια καθώς και πρόσβασης σε 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε 
διασυνοριακή βάση· ζητεί βελτιωμένες 
συνθήκες όσον αφορά τη γονική άδεια·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την κατάσταση μέσω της 
ενσωμάτωσης της πτυχής της οικογένειας 
διαμέσου δυνατοτήτων για ευέλικτα 
ωράρια εργασίας, βελτιωμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας και 
πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης σε διασυνοριακή βάση· ζητεί 
βελτιωμένες συνθήκες όσον αφορά τη 
γονική άδεια·

Or. pl

Τροπολογία 44
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την κατάσταση μέσω της
ενσωμάτωσης της πτυχής της 
οικογένειας διαμέσου δυνατοτήτων για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας, βελτιωμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας, 
κάλυψης επιπρόσθετου κόστους για τη 
μετακίνηση στο εξωτερικό μαζί με την 
οικογένεια καθώς και πρόσβασης σε 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε 
διασυνοριακή βάση· ζητεί βελτιωμένες 
συνθήκες όσον αφορά τη γονική άδεια·

καλεί την Επιτροπή να προτείνει και τα 
κράτη μέλη να προσδώσουν στις 
πολιτικές τους φιλική προς την οικογένεια 
διάσταση, μεριμνώντας για ευέλικτα 
ωράρια φοίτησης και εργασίας, 
βελτιωμένες εγκαταστάσεις παιδικής 
μέριμνας που να γειτνιάζουν με τα 
ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα, 
κάλυψη επιπροσθέτου κόστους για τη 
μετακίνηση στο εξωτερικό μαζί με την 
οικογένεια, καθώς και πρόσβαση σε 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε 
διασυνοριακή βάση· ζητεί βελτιωμένες 
συνθήκες όσον αφορά τη γονική άδεια·

Or. el
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Τροπολογία 45
Karin Resetarits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την κατάσταση μέσω της 
ενσωμάτωσης της πτυχής της οικογένειας 
διαμέσου δυνατοτήτων για ευέλικτα 
ωράρια εργασίας, βελτιωμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας, 
κάλυψης επιπρόσθετου κόστους για τη 
μετακίνηση στο εξωτερικό μαζί με την 
οικογένεια καθώς και πρόσβασης σε 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε 
διασυνοριακή βάση· ζητεί βελτιωμένες 
συνθήκες όσον αφορά τη γονική άδεια·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την κατάσταση μέσω της 
ενσωμάτωσης της πτυχής της οικογένειας 
διαμέσου δυνατοτήτων για ευέλικτα 
ωράρια εργασίας, βελτιωμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας και 
πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης σε διασυνοριακή βάση· ζητεί οι
προϋποθέσεις χορήγησης γονικής άδειας
να παρέχουν σε άνδρες και γυναίκες 
πραγματική ελευθερία επιλογών·

Or. de

Τροπολογία 46
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την κατάσταση μέσω της 
ενσωμάτωσης της πτυχής της οικογένειας 
διαμέσου δυνατοτήτων για ευέλικτα 
ωράρια εργασίας, βελτιωμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας,
κάλυψης επιπρόσθετου κόστους για τη 
μετακίνηση στο εξωτερικό μαζί με την 
οικογένεια καθώς και πρόσβασης σε 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε 
διασυνοριακή βάση· ζητεί βελτιωμένες 
συνθήκες όσον αφορά τη γονική άδεια·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την κατάσταση μέσω της 
ενσωμάτωσης της πτυχής της οικογένειας 
διαμέσου δυνατοτήτων για ευέλικτα 
ωράρια εργασίας, βελτιωμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας,
κάλυψης επιπρόσθετου κόστους για τη 
μετακίνηση στο εξωτερικό μαζί με την 
οικογένεια καθώς και πρόσβασης σε 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε 
διασυνοριακή βάση· ζητεί βελτιωμένες 
συνθήκες όσον αφορά τη γονική άδεια· 



AM\712748EL.doc 27/34 PE402.909v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

τονίζει ότι η συμφιλίωση της 
οικογενειακής και της επαγγελματικής 
ζωής αποτελεί ευθύνη τόσο των ανδρών 
όσο και των γυναικών·

Or. da

Τροπολογία 47
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη μια αλλαγή στους ορισμούς της 
αριστείας και του «καλού ερευνητή», 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη και 
να ξεπερνιούνται οι διαφορές μεταξύ των 
επιστημονικών σταδιοδρομιών ανδρών και 
γυναικών· τονίζει ότι οι ερευνήτριες 
συμβάλλουν στον ερευνητικό κόσμο με 
διαφορετικές προοπτικές και επιλογές 
θεμάτων έρευνας·

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη στους
ορισμούς της αριστείας και του «καλού 
ερευνητή» τις διαφορές μεταξύ των 
επιστημονικών σταδιοδρομιών ανδρών και 
γυναικών· τονίζει ότι οι ερευνήτριες 
συμβάλλουν στον ερευνητικό κόσμο με 
διαφορετικές προοπτικές και επιλογές 
θεμάτων έρευνας·

Or. it

Τροπολογία 48
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη μια αλλαγή στους ορισμούς της 
αριστείας και του «καλού ερευνητή», 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη και να 
ξεπερνιούνται οι διαφορές μεταξύ των 
επιστημονικών σταδιοδρομιών ανδρών και 
γυναικών· τονίζει ότι οι ερευνήτριες 

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη δικαιότερη εκτίμηση της αριστείας 
και του «καλού ερευνητή», προκειμένου 
να λαμβάνονται υπόψη και να 
ξεπερνιούνται οι διαφορές μεταξύ των 
επιστημονικών σταδιοδρομιών ανδρών και 
γυναικών· τονίζει ότι οι ερευνήτριες 
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συμβάλλουν στον ερευνητικό κόσμο με 
διαφορετικές προοπτικές και επιλογές 
θεμάτων έρευνας·

συμβάλλουν στον ερευνητικό κόσμο με 
διαφορετικές προοπτικές και επιλογές 
θεμάτων έρευνας·

Or. el

Τροπολογία 49
Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη μια αλλαγή στους ορισμούς της 
αριστείας και του «καλού ερευνητή», 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη και να 
ξεπερνιούνται οι διαφορές μεταξύ των 
επιστημονικών σταδιοδρομιών ανδρών και 
γυναικών· τονίζει ότι οι ερευνήτριες 
συμβάλλουν στον ερευνητικό κόσμο με 
διαφορετικές προοπτικές και επιλογές 
θεμάτων έρευνας·

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη μια αλλαγή στον ορισμό του «καλού 
ερευνητή», προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη και να ξεπερνιούνται οι διαφορές 
μεταξύ των επιστημονικών σταδιοδρομιών 
ανδρών και γυναικών· τονίζει ότι οι 
ερευνήτριες συμβάλλουν στον ερευνητικό 
κόσμο με διαφορετικές προοπτικές και 
επιλογές θεμάτων έρευνας·

Or. es

Τροπολογία 50
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη μια αλλαγή στους ορισμούς της 
αριστείας και του «καλού ερευνητή», 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη και να 
ξεπερνιούνται οι διαφορές μεταξύ των 
επιστημονικών σταδιοδρομιών ανδρών και 
γυναικών· τονίζει ότι οι ερευνήτριες 

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη μια αλλαγή στους ορισμούς της 
αριστείας και του «καλού ερευνητή», 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη και να 
ξεπερνιούνται οι διαφορές μεταξύ των 
επιστημονικών σταδιοδρομιών ανδρών και 
γυναικών· τονίζει ότι οι ερευνήτριες 
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συμβάλλουν στον ερευνητικό κόσμο με 
διαφορετικές προοπτικές και επιλογές 
θεμάτων έρευνας·

συμβάλλουν επίσης στον ερευνητικό 
κόσμο με διαφορετικές προοπτικές και 
επιλογές θεμάτων έρευνας·

Or. da

Τροπολογία 51
Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παράσχουν κατάλληλη κοινωνική 
υποστήριξη στις γυναίκες, οι οποίες 
εργάζονται ή συμμετέχουν στο σύστημα 
της ανώτερης εκπαίδευσης και στην 
επιστήμη, ούτως ώστε να τους 
επιτρέψουν να ισορροπήσουν τις 
οικογενειακές και τις επαγγελματικές 
τους ευθύνες και να διασφαλίσουν ότι 
τούς παρέχεται η δυνατότητα να θέσουν 
«διπλές προτεραιότητες» - σταδιοδρομία 
και οικογένεια·

Or. en

Τροπολογία 52
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν θετικές δράσεις για να
ενθαρρύνουν τις ερευνήτριες και για την 
περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων 
υποστήριξης και καθοδήγησης, καθώς και 
στοχευμένων πολιτικών προώθησης· 

15. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν θετικές δράσεις για να 
ενθαρρύνουν τις ερευνήτριες και για την 
περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων 
υποστήριξης και καθοδήγησης, καθώς και 
πολιτικών προώθησης με σαφείς στόχους· 
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σημειώνει ότι απλά μέτρα όπως μια 
πρόταση που θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις 
γυναίκες να υποβάλουν αίτηση έχει δείξει 
πολύ θετικά αποτελέσματα·

σημειώνει ότι ιδιαίτερα θετικά 
αποτελέσματα θα είχε η ανάπτυξη 
υποστηρικτικών δομών προσανατολισμού 
για επαγγελματική σταδιοδρομία και 
παροχής συμβουλών που, μεταξύ άλλων, 
θα απευθύνονται και σε γυναίκες 
επιστήμονες·

Or. el

Τροπολογία 53
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν θετικές δράσεις για να 
ενθαρρύνουν τις ερευνήτριες και για την 
περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων 
υποστήριξης και καθοδήγησης, καθώς και 
στοχευμένων πολιτικών προώθησης·
σημειώνει ότι απλά μέτρα όπως μια 
πρόταση που θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις 
γυναίκες να υποβάλουν αίτηση έχει δείξει 
πολύ θετικά αποτελέσματα·

15. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν θετικές δράσεις για να 
ενθαρρύνουν τις ερευνήτριες και για την 
περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων 
υποστήριξης και καθοδήγησης, καθώς και 
στοχευμένων πολιτικών προώθησης που 
στοχεύουν στην επίτευξη ισότητας 
μεταξύ των δύο φύλων· σημειώνει ότι 
απλά μέτρα όπως μια πρόταση που θα 
ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις γυναίκες να 
υποβάλουν αίτηση έχει δείξει πολύ θετικά 
αποτελέσματα· σημειώνει, ωστόσο, επίσης 
ότι μέτρα όπως οι υποχρεωτικοί στόχοι 
για ερευνήτριες και καθηγήτριες είναι 
ουσιαστικά για την επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις 
γυναίκες στον επιστημονικό χώρο·

Or. en
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Τροπολογία 54
Karin Resetarits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν θετικές δράσεις για να 
ενθαρρύνουν τις ερευνήτριες και για την 
περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων 
υποστήριξης και καθοδήγησης, καθώς 
και στοχευμένων πολιτικών προώθησης·
σημειώνει ότι απλά μέτρα όπως μια 
πρόταση που θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις 
γυναίκες να υποβάλουν αίτηση έχει δείξει 
πολύ θετικά αποτελέσματα·

15. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν θετικές δράσεις για να 
ενθαρρύνουν τις ερευνήτριες· σημειώνει 
ότι απλά μέτρα όπως μια πρόταση που θα 
ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις γυναίκες να 
υποβάλουν αίτηση έχει δείξει πολύ θετικά 
αποτελέσματα·

Or. de

Τροπολογία 55
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη κονδύλια έρευνας που να 
απευθύνονται στις γυναίκες προκειμένου 
να αντισταθμιστεί η υποχρηματοδότηση 
των γυναικών στην έρευνα·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 56
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

.. 17a. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν δράσεις που αυξάνουν την 
ευαισθητοποίηση με σκοπό την 
ενημέρωση και ενθάρρυνση των 
κοριτσιών να ακολουθήσουν 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
πανεπιστημιακές σπουδές και να λάβουν 
ανάλογα πτυχία· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τις διαδικασίες 
ανταλλαγής γνώσεων, δεδομένου ότι τα 
διάφορα κράτη μέλη χαρακτηρίζονται 
από πολύ διαφορετικά πρότυπα 
εκπαιδευτικών επιλογών·

Or. en

Τροπολογία 57
Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
ύπαρξης ειδικών προγραμμάτων στα 
πανεπιστήμια που θα αυξήσουν το 
ενδιαφέρον των νεαρών κοριτσιών και 
των γυναικών για επιστημονική 
σταδιοδρομία·

Or. en
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Τροπολογία 58
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν προγράμματα
καθοδήγησης και υποστήριξης των 
νεαρών γυναικών επιστημόνων όσον 
αφορά τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά 
προγράμματα και την υποβολή αιτήσεων 
για χορήγηση υποτροφιών, με σκοπό να 
τις βοηθήσουν να παραμείνουν στον 
ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο·

Or. en

Τροπολογία 59
Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι δεν δόθηκε συνέχεια στην πρόταση 
θέσπισης πρακτικής άσκησης με την 
ονομασία «Loyola de Palacio» για τις 
ερευνήτριες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
και ζητεί από την ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την ισότητα των φύλων και 
την πολυμορφία να υποστηρίξει την 
πρόταση και να προωθήσει την έγκρισή 
της ενώπιον των αρμόδιων φορέων·

Or. es
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Τροπολογία 60
Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. εκτιμά ότι η έγκριση και η παροχή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρακτικής άσκησης με την ονομασία
«Loyola de Palacio» που θα απευθύνεται 
σε ερευνήτριες θα αποτελέσει σπουδαίο 
παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, 
πολιτικής βούλησης και γνήσιας 
δέσμευσης για την προώθηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην 
επιστήμη, ενώ θα συμβάλλει και στην
μεγαλύτερη προβολή των 
δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου όσον 
αφορά την προώθηση της ισότητας·

Or. es
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