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LÜHISELGITUS

Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes 
raamprogramm (2007–2013) on kooskõlas Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse 
valdkonna inimressursside integreeritud strateegiaga.

Viidates naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse põhimõttele käesolevas arvamuses, 
rõhutab Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon, et naiste 
potentsiaalset panust teadusharudesse ei ole veel kohaselt väärtustatud ja see vajab 
konkreetsemaid edendustegevusi. Enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides ületab 
kõrghariduse diplomiga naiste arv tegelikult meeste oma. Vaatamata sellisele ülekaalule 
hariduse tasandil, domineerivad teadusvaldkonnas tööturul mehed ning naised on vähemuses 
nii teaduses kui teadusküsimustega tegelevates otsustusorganites. Raamprogramm peaks 
järelikult kaasa aitama teadusvaldkondade valimise edendamisele, julgustades eriti naiste 
kohalolu teadusharudes ja tehnoloogiavaldkondades ning naiste osalemist võrdsetel 
tingimustel kõigis teadusharudes ja kõigil tasemetel.

Sellest tulenevalt peaksid käesoleva programmi raames tehtavad teadusuuringud kinni pidama 
olulistest eetikapõhimõtetest, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
põhimõtetest, näiteks nagu õigus isikuvabadusele, naiste ja meeste võrdõiguslikkus, õigus 
pere- ja tööelu kokkusobitamisele.

Raamprogramm hõlmab nelja liiki tegevust. Üks neist, pealkirjaga “Inimesed”, toetab nais- ja 
meesoost teadlaste koolitamist ja nende karjääri jätkumist. Käesolevas arvamuses leitakse, et 
programmis “Inimesed” on ülimalt tähtis võtta eesmärgiks sooprobleemide integreerimine, 
arvestades soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet, ning edendada näiteks ettevõtete asutamist 
naiste poolt ja naiste ettevõtlusvaimu; samuti peaks neid algatusi finantsraamistikus kohaselt 
arvesse võtma.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

2) Raamprogramm hõlmab nelja liiki 
tegevust: riikidevaheline koostöö poliitika 

2) Raamprogramm hõlmab nelja liiki 
tegevust: riikidevaheline koostöö poliitikates 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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valdkonnas („Koostöö”), ühenduse 
teadusuuringutest lähtuvad teadlaste 
algatatud uuringud („Ideed”), üksikute 
teadlaste toetamine („Inimesed”) ning 
teadusuuringute suutlikkuse toetamine 
(„Suutlikkus”). Teema „Inimesed” alla 
kuuluvad tegevused tuleks kaudsete 
meetmete puhul rakendada käesoleva 
eriprogrammiga.

määratletud teemadel (“Koostöö”), ühenduse 
teadusuuringutest lähtuvad nais- ja meesoost
teadlaste endi algatatud uuringud (“Ideed”), 
nais- ja meesoost teadlaste koolitamise ja 
nende karjääri jätkumise toetamine 
(“Inimesed”) ning teadusuuringute 
suutlikkuse toetamine (“Suutlikkus”). Teema 
“Inimesed” alla kuuluvad tegevused tuleks 
kaudsete meetmete puhul rakendada 
käesoleva eriprogrammiga.

Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 7

7) Rahvusvaheline mõõde on 
inimressursside oluline osa teadus- ja 
arendustegevuse valdkonnas Euroopas. 
Vastavalt asutamislepingu artiklile 170 on 
käesolev programm osalemiseks avatud 
riikidele, kes on sõlminud sellekohased 
vajalikud lepingud, ning on projekti tasandil 
ja vastastikuse kasu alusel osalemiseks 
avatud ka kolmandate riikide üksustele ja 
rahvusvahelistele teaduskoostöö
organisatsioonidele. Lisaks on kõik 
meetmed, kaasa arvatud käesoleva 
programmi erimeetmed, avatud osalemiseks 
kolmandate riikide üksikutele 
teadustöötajatele.

7) Rahvusvaheline mõõde on 
inimressursside oluline osa teadus- ja 
arendustegevuse valdkonnas Euroopas. 
Vastavalt asutamislepingu artiklile 170 on 
käesolev programm osalemiseks avatud 
riikidele, kes on sõlminud sellekohased 
vajalikud lepingud, ning on projekti tasandil 
ja vastastikuse kasu alusel osalemiseks 
avatud ka kolmandate riikide üksustele ja 
rahvusvahelistele teaduskoostöö 
organisatsioonidele. Lisaks on kõik 
meetmed, kaasa arvatud käesoleva 
programmi erimeetmed, avatud osalemiseks 
kolmandate riikide nais- ja meessoost
üksikutele teadustöötajatele.

Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 8

8) Käesoleva programmi raames 8) Käesoleva programmi raames 
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teostatavates teadusuuringutes tuleks järgida 
olulisi eetikapõhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
põhimõtteid.

teostatavates teadusuuringutes tuleks järgida 
olulisi eetikapõhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
põhimõtteid, näiteks nagu õigus 
isikuvabadusele, naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus, õigus pere- ja tööelu 
kokkusobitamisele.

Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 9 a (uus)

9a) Raamprogramm peaks järelikult kaasa 
aitama teadusvaldkondade valimise 
edendamisele, julgustades eriti naiste 
kohalolu teadusharudes ja 
tehnoloogiavaldkondades.

Selgitus

Tegutseda tuleks teaduse eri tasanditel (õpingud, karjäär jne) et saavutada tõeline võrdse 
juurdepääsu poliitika võrdsete võimaluste poliitika kaudu teadustöö sektoris.
Muudatusettepanek on seotud uue põhjendusega 13b, mille esitas arvamuse raportöör.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 13

Käesoleva programmi rakendamisel tuleb 
pöörata piisavat tähelepanu nii soolisele 
võrdõiguslikkusele kui ka muu hulgas 
töötingimustele, töölevõtmise 
läbipaistvusele ja edutamisele nende 
teadlaste puhul, kes võetakse tööle käesoleva 
programmi meetmete raames rahastatavate 
projektide ja programmide juurde. Selleks 
on raamistik sätestatud komisjoni 11. märtsi 
2005. aasta soovituses Euroopa teadlaste 
harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi 
kohta.1

13) Käesoleva programmi rakendamisel 
tuleb pöörata piisavat tähelepanu nii 
soolisele võrdõiguslikkusele – kohaste 
finantsvahendite eraldamise abil – kui ka 
muuhulgas töötingimustele, töölevõtmise 
läbipaistvusele ja edutamisele nende nais- ja 
meesoost teadlaste puhul, kes võetakse tööle 
käesoleva programmi meetmete raames 
rahastatavate projektide ja programmide 
juurde. Selleks on raamistik sätestatud 
komisjoni 11. märtsi 2005. aasta soovituses 
Euroopa teadlaste harta ning nais- ja 

  
1 C(2005) 576.
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meesoost teadlaste töölevõtmise juhendi 
kohta.1

Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi, ning saavutada kõnealuse põhimõtte arvestamine konkreetsete rahaeraldiste 
näol.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 13 a (uus)

13a) Enamikus Euroopa Liidu 
liikmesriikides ületab kõrghariduse 
diplomiga naiste arv tegelikult meeste oma.
Vaatamata sellisele ülekaalule hariduse 
tasandil, domineerivad teadusvaldkonnas 
tööturul mehed: lahknevus 
kõrgkooliõpingud lõpetavate meeste ja 
naiste vahel vanuses 20 kuni 24 aastat oli 
2004. aastal 5 punkti.1 Seega on soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimiseks vaja 
edendada teadusliku uurimistöö sektoris 
naiste kohalolu erinevatel tasanditel, välja 
arvatud erijuhtudel.
__________
1 Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa 
Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele 
naiste ja meeste võrdõiguslikkusest, 2005 
(KOM(2005)0044.

Selgitus

Tuleb edendada naiste kohalolu teadusliku uurimistöö sektoris kõigil tasanditel, arvestades 
asjaolu, et teatud valdkondades ei ole veel võimalik võrdsete võimaluste poliitikat rangelt 
rakendada, sest naiste protsent on väike.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 14

14) Käesolev programm on kooskõlas 14) Käesolev programm on kooskõlas 

    
1 C(2005) 576.
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Euroopa teadus- ja arendustegevuse 
inimressursside integreeritud strateegiaga 
dokumentide „Euroopa teadusruumi 
liikumisstrateegia” ning „Euroopa 
teadusruumi teadlased: üks amet, mitu 
karjääri” alusel ning toetab seda, samuti 
võetakse programmis arvesse nõukogu 18. 
aprilli 2005. aasta järeldusi inimressursside 
kohta teadus- ja arendustegevuse 
valdkonnas.

Euroopa teadus- ja arendustegevuse 
inimressursside integreeritud strateegiaga ja 
toetab selle arendamist ja rakendamist 
dokumendi “Euroopa teadusruumi 
liikumisstrateegia” alusel, mis seoses soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõttega osutab 
selgesõnaliselt, et Euroopas ei ole naiste 
potentsiaalset panust teadusharudesse 
kohaselt väärtustatud, ning dokumendi 
“Euroopa teadusruumi teadlased: üks amet, 
mitu karjääri” alusel. Samuti võetakse 
programmis arvesse nõukogu 18. aprilli 
2005. aasta järeldusi inimressursside kohta 
teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

Põhjendus

Kõnealune muudatusettepanek võimaldab anda käesolevale programmile konkreetse suuna, et 
täita Euroopa teadusruumi liikumisstrateegias täheldatud lünki.

Muudatusettepanek 8
Artikkel 2

Eriprogramm toetab tegevust programmi 
„Inimesed” raames, tugevdades 
kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt Euroopa 
inimpotentsiaali teadusuuringute ja 
tehnoloogia vallas. Tugevdatakse teadlaste 
koolitamist ja karjääri arendamist toetavaid 
meetmeid ehk nn Marie Curie meetmeid, 
pöörates rohkem tähelepanu erialaoskuste ja 
karjääri arendamise peamistele aspektidele 
ning siseriiklike süsteemide vaheliste seoste 
tugevdamisele.

Eriprogramm toetab tegevust programmi 
“Inimesed” raames, tugevdades 
kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt Euroopa 
inimpotentsiaali ning edendades võrdset 
juurdepääsu teadusuuringute ja tehnoloogia 
vallas. Tugevdatakse nais- ja meesteadlaste 
koolitamist ja karjääri arendamist toetavaid 
meetmeid ehk nn Marie Curie’ meetmeid, 
pöörates rohkem tähelepanu erialaoskuste ja 
karjääri arendamise peamistele aspektidele 
ning siseriiklike süsteemide vaheliste seoste 
tugevdamisele.

Põhjendus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi.

Muudatusettepanek 9
Artikli 6 lõige 3

3. Tööprogrammis täpsustatakse 3. Tööprogrammis täpsustatakse 
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kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 
käsitlevaid taotlusi ja valitakse välja 
projektid. Kriteeriumide abil hinnatakse 
taotlejate (teadlased/organisatsioonid) 
kvaliteeti ning nende võimet areneda ja 
programmi rakendada, kavandatava meetme 
kvaliteeti teadusliku väljaõppe ja/või 
teadmiste edastamise seisukohast, ühenduse 
lisandväärtust ja kavandatava meetme 
struktuurimõju seoses eriprogrammi ja 
tööprogrammi eesmärkide saavutamisega. 
Kõnealuseid kriteeriume ning mis tahes 
koefitsiente ja lävendeid võib hiljem 
tööprogrammis täpsustada või täiendada.

kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 
käsitlevaid taotlusi ja valitakse välja 
projektid. Kriteeriumide abil hinnatakse 
taotlejate (teadlased/organisatsioonid) 
kvaliteeti ning nende võimet areneda ja 
programmi rakendada, kavandatava meetme 
kvaliteeti teadusliku väljaõppe ja/või 
teadmiste edastamise seisukohast, ühenduse 
lisandväärtust ja kavandatava meetme 
struktuurimõju seoses eriprogrammi ja 
tööprogrammi eesmärkide saavutamisega 
ning soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte 
rakendamisega. Kõnealuseid kriteeriume 
ning mis tahes koefitsiente ja lävendeid võib 
hiljem tööprogrammis täpsustada või 
täiendada.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku põhjenduse 13 loogikat järgides.

Muudatusettepanek 10
Lisa, sissejuhatuse lõige 1

Teaduse ja tehnika valdkonna üks peamisi 
konkurentsieeliseid on personali hulk ja 
kvaliteet. Euroopa teadus- ja tehnikaarengu 
suutlikkuse parandamise ning Euroopa 
teadusruumi koondamise ja edasise 
arendamise eeldus ning käesoleva 
programmi üldine strateegiline eesmärk on 
Euroopa muutmine teadlastele 
atraktiivsemaks. See saavutatakse 
märkimisväärse üleeuroopalise 
struktureeriva mõju kaudu kogu Euroopa 
teaduskoolituse korraldusele, 
tulemuslikkusele ja kvaliteedile, teadlaste 
karjääri aktiivsele kujundamisele, teadmiste 
vahetamisele teadlaste kaudu teadusasutuste 
vahel ning naiste suuremale osalemisele 
teadus- ja arendustegevuses.

Teaduse ja tehnika valdkonna üks peamisi 
konkurentsieeliseid on personali hulk ja 
kvaliteet. Euroopa teadus- ja tehnikaarengu 
suutlikkuse parandamise ning Euroopa 
teadusruumi koondamise ja edasise 
arendamise eeldus ning käesoleva 
programmi üldine strateegiline eesmärk on 
Euroopa muutmine nais- ja meesteadlastele 
atraktiivsemaks. See saavutatakse 
märkimisväärse üleeuroopalise 
struktureeriva mõju kaudu kogu Euroopa 
teaduskoolituse korraldusele, 
tulemuslikkusele ja kvaliteedile, nais- ja 
meesteadlaste karjääri aktiivsele 
kujundamisele, teadmiste vahetamisele 
teadlaste kaudu teadusasutuste vahel ning 
naiste suuremale osalemisele teadus- ja 
arendustegevuses, edendades pere- ja tööelu 
kokkusobitamist.
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Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme hõlmamisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd naisi 
kui mehi.

Muudatusettepanek 
Lisa, sissejuhatuse lõige 2

Programmi rakendatakse pideva inimestesse 
investeerimise teel, seda peamiselt ühtse 
Marie Curie nimelise meetmete kogumi abil, 
mille raames toetatakse teadlasi nende 
karjääri igal etapil alates esmasest 
teaduskoolitusest kuni elukestva teadlasõppe 
ning karjääri kujundamiseni. Nii riikide- kui 
ka valdkondadevaheline liikuvus, eri 
valdkondades ja riikides saadud kogemuste 
tunnustamine ning head töötingimused on 
Marie Curie nimeliste meetmete 
põhielemendid.

Programmi rakendatakse pideva inimestesse 
investeerimise teel, seda peamiselt ühtse 
Marie Curie’ nimelise meetmete kogumi 
abil, mille raames toetatakse nais- ja 
meesteadlasi nende karjääri igal etapil alates 
esmasest teaduskoolitusest kuni elukestva 
teadlasõppe ning karjääri kujundamiseni. Nii 
riikide- kui ka valdkondadevaheline 
liikuvus, eri valdkondades ja riikides saadud 
kogemuste tunnustamine ning head 
töötingimused on Marie Curie’ nimeliste 
meetmete põhielemendid, võttes seejuures 
arvesse soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet.

Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi.

Muudatusettepanek 
Lisa, sissejuhatuse lõige 4

Ettevõtete, s.h VKEde aktiivne osavõtt 
annab käesolevale programmile olulise 
lisandväärtuse. Kõikide Marie Curie 
nimeliste meetmetega edendatakse tööstuse 
ja akadeemiliste ringkondade vahelist 
koostööd seoses teaduskoolituse, karjääri 
kujundamise ja teadmiste vahetamisega, 
kuna erimeede on suunatud tööstuse ja 
akadeemiliste ringkondade koostööle ja 
partnerlusele.

Ettevõtete, s.h VKEde aktiivne osavõtt 
annab käesolevale programmile olulise 
lisandväärtuse. Kõikide Marie Curie’ 
nimeliste meetmetega edendatakse tööstuse 
ja akadeemiliste ringkondade vahelist 
koostööd seoses teaduskoolituse, karjääri 
kujundamise ja teadmiste vahetamisega,
kuna erimeede on suunatud tööstuse ja 
akadeemiliste ringkondade koostööle ja 
partnerlusele, julgustades uute ettevõtete 
loomist ja naiste ettevõtlusvaimu.
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Selgitus

Arvuline lahknevus on eriti silmatorkav väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul ning 
see ei soodusta kõnealuste suure naisosalusega ettevõtete konkurentsivõimelisust. Programmi 
rakendamisel tuleks sellele punktile erilist tähelepanu pöörata.

Muudatusettepanek 13
Lisa, sissejuhatuse lõige 5

Karjääri kujundamisel, teadlaste 
rahvusvahelise koostöö tugevdamisel ja 
rikastamisel ning andekate teadlaste huvi 
äratamisel Euroopa vastu peab arvesse 
võtma rahvusvahelist mõõdet, mis on 
Euroopas uurimis- ja arendustegevuse 
inimressursside oluline osa. Kõik Marie 
Curie nimelised meetmed sisaldavad 
rahvusvahelist mõõdet ja sellele on suunatud 
ka iseseisvad meetmed.

Karjääri kujundamisel, nais- ja 
meesteadlaste rahvusvahelise koostöö 
tugevdamisel ja rikastamisel ning andekate 
teadlaste huvi äratamisel Euroopa vastu peab 
arvesse võtma rahvusvahelist mõõdet, mis 
on Euroopas uurimis- ja arendustegevuse 
inimressursside oluline osa. Kõik Marie 
Curie’ nimelised meetmed sisaldavad 
rahvusvahelist mõõdet ja sellele on suunatud 
ka iseseisvad meetmed.

Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi.

Muudatusettepanek 14
Lisa, sissejuhatuse lõige 6

Arvestatakse säästva arengu ja soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtteid. Programmi 
eesmärk on tagada sooline võrdõiguslikkus 
toetades võrdseid võimalusi kõigi Marie 
Curie nimeliste meetmete puhul ning 
jälgides osalejate soolist jaotust (eesmärgiks 
naiste vähemalt 40% osalus). Lisaks sellele 
kavandatakse meetmed nii, et teadlastel 
oleks võimalik saavutada tasakaal töö- ja 
pereelu vahel ning hõlpsam jätkata pärast 
vaheaega teadlaskarjääri. Lisaks võetakse 
vajaduse korral selle eriprogrammi raames 
arvesse teadusuuringute ning nende 
potentsiaalsete rakenduste eetilisi, 
ühiskondlikke, õiguslike ja laiemaid 
kultuurilisi aspekte ning teaduse ja tehnika 
arengu sotsiaal-majanduslikke mõjusid ning 

Arvestatakse säästva arengu ja soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtteid. Programmi 
eesmärk on tagada sooline võrdõiguslikkus 
toetades võrdseid võimalusi kõigi Marie 
Curie nimeliste meetmete puhul ning 
jälgides osalejate soolist jaotust (eesmärgiks 
naiste vähemalt 40% osalus). Lisaks sellele 
kavandatakse meetmed nii, et nais- ja 
meesteadlastel oleks võimalik saavutada 
tasakaal töö- ja pereelu vahel ning hõlpsam 
jätkata pärast vaheaega, võttes arvesse 
demograafilist arengut. Lisaks võetakse 
vajaduse korral selle eriprogrammi raames 
arvesse teadusuuringute ning nende 
potentsiaalsete rakenduste eetilisi, 
ühiskondlikke, õiguslike ja laiemaid 
kultuurilisi aspekte ning teaduse ja tehnika 
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väljavaateid. arengu sotsiaal-majanduslikke mõjusid ning 
väljavaateid.

Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi.

Muudatusettepanek 15
Lisa, sissejuhatuse lõige 7

Selleks et täielikult ära kasutada Euroopa 
võimalust muutuda teadlastele 
huvipakkuvamaks, luuakse Marie Curie 
nimeliste meetmete abil sünergia teiste 
meetmetega nii ühenduse teaduspoliitika kui 
muude ühenduse poliitikameetmete raames, 
nt hariduse, ühtekuuluvuse ja tööhõive
valdkonnas. Sellise sünergia poole 
püüeldakse ka siseriiklike ja rahvusvaheliste 
meetmete abil.

Selleks et täielikult ära kasutada Euroopa 
võimalust muutuda nais- ja meesteadlastele 
huvipakkuvamaks, luuakse Marie Curie’ 
nimeliste meetmete abil sünergia teiste 
meetmetega nii ühenduse teaduspoliitika kui 
muude ühenduse poliitikameetmete raames, 
tagades soolise võrdõiguslikkuse, nt 
hariduse, ühtekuuluvuse ja tööhõive 
valdkonnas. Sellise sünergia poole 
püüeldakse ka siseriiklike ja rahvusvaheliste 
meetmete abil.

Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi.

Muudatusettepanek 16
Lisa, Meetmed, Teadlaste esmane koolitamine, lõige 1

Selle meetmega toetatakse teadlaste esmast 
koolitust ning on tavaliselt suunatud 
teadlaskarjääri neljale esimesele ning kuni 
ühele lisa-aastale esmase koolituse 
lõpetamiseks. Piireülese võrgustiku kaudu, 
mille eesmärk on struktureerida 
märkimisväärset osa teadlaste 
kõrgetasemelise esmase koolituse 
võimekusest avalikus ja erasektoris nii 
liikmesriikides kui ka assotsieerunud 
riikides, tahetakse meetme abil parandada 
mõlemas sektoris teadlaste karjäärivõimalusi 
ja seeläbi suurendada teadlaskarjääri 

Selle meetmega toetatakse teadlaste esmast 
koolitust ning on tavaliselt suunatud 
teadlaskarjääri neljale esimesele ning kuni 
ühele lisa-aastale esmase koolituse 
lõpetamiseks, edendades osalemise õiglast 
tasakaalu soolist kuuluvust arvestades.
Piiriülese võrgustiku kaudu, mille eesmärk 
on struktureerida märkimisväärset osa 
teadlaste kõrgetasemelise esmase koolituse 
võimekusest avalikus ja erasektoris nii 
liikmesriikides kui ka assotsieerunud 
riikides, tahetakse meetme abil parandada 
mõlemas sektoris teadlaste karjäärivõimalusi 
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atraktiivsust noorte teadlaste hulgas. ja seeläbi suurendada teadlaskarjääri 
atraktiivsust noorte teadlaste hulgas.

Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi.

Muudatusettepanek 17
Lisa, Meetmed, Elukestev õpe ja karjääri kujundamine, lõige 1

See meede on suunatud kogenud teadlastele 
karjääri eri etappidel eesmärgiga, et 
mitmekesistada nende isiklikku pädevust 
multi- või interdistsiplinaarsete oskuste 
omandamise või valdkondadevahelise 
kogemuste vahetamise teel. Eesmärk on 
aidata teadlastel saavutada ja/või tugevdada 
sõltumatut juhtivat positsiooni nt 
juhtivuurija, professori või muu juhtiva 
töötajana hariduses või ettevõtluses. Samuti 
aitab meede asuda teadlastel pärast vaheaega 
taas teadustööle ning aitab teadlastel asuda 
taas teadlaskarjääri kallale liikmesriikides 
või assotsieerunud riikides (sh oma 
päritoluriigis), pärast rahvusvahelise 
liikumise kogemust.

See meede on suunatud kogenud teadlastele 
karjääri eri etappidel eesmärgiga 
mitmekesistada nende isiklikku pädevust 
multi- või interdistsiplinaarsete oskuste 
omandamise või valdkondadevahelise 
kogemuste vahetamise teel. Eesmärk on 
aidata teadlastel saavutada ja/või tugevdada 
sõltumatut juhtivat positsiooni nt 
juhtivuurija, professori või muu juhtiva 
töötajana hariduses või ettevõtluses. Samuti 
aitab meede asuda teadlastel pärast vaheaega 
taas teadustööle ning aitab teadlastel asuda 
taas teadlaskarjääri kallale liikmesriikides 
või assotsieerunud riikides (sh oma 
päritoluriigis), pärast rahvusvahelise 
liikumise kogemust ning võimaldab neil 
paremini kokku sobitada pere- ja tööelu, 
arvestades ühtlasi demograafilisi muutusi.

Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi.

Muudatusettepanek 18
Lisa, Meetmed, Elukestev õpe ja karjääri kujundamine, lõige 2

Käesolev meede on suunatud vähemalt 
nelja-aastase (täistööaeg) 
uurimiskogemusega teadlastele. Kuna meede 
on suunatud elukestvale õppele ja karjääri 
kujundamisele, eeldatakse aga, et tavaliselt 
on teadlastel pikem kogemus.

Käesolev meede on suunatud vähemalt 
nelja-aastase (välja jäetud)
uurimiskogemusega teadlastele. Kuna meede 
on suunatud elukestvale õppele ja karjääri 
kujundamisele, eeldatakse aga, et tavaliselt 
on teadlastel pikem kogemus.
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Selgitus

Komisjoni esitatud tekst võib viia diskrimineerimiseni, mis oleks täiesti vastuolus töö- ja 
pereelu kokkusobitamist võimaldavate poliitikatega.

Muudatusettepanek 19
Lisa, Meetmed, Erimeetmed, lõige 1

Euroopa teadlaste tegeliku tööturu loomise 
toetamiseks tuleb rakendada ühtseid 
erimeetmeid, et kõrvaldada liikuvusega 
seotud takistused ja suurendada teadlaste 
karjäärivõimalusi Euroopas. Need meetmed 
on suunatud eelkõige huvigruppide ja 
üldsuse teadlikkuse tõstmisele kaasa arvatud 
Marie Curie nimeliste meetmete kaudu, 
meetmete soodustamisele ja toetamisele 
liikmesriikide tasandil ning ühenduse 
meetmete täiendamisele.

Euroopa nais- ja meesteadlaste tegeliku 
tööturu loomise toetamiseks tuleb rakendada 
ühtseid erimeetmeid, et kõrvaldada 
liikuvusega seotud takistused, suurendada 
teadlaste karjäärivõimalusi Euroopas ning 
võimaldada kokku sobitada pere- ja tööelu.
Need meetmed on suunatud eelkõige 
huvigruppide ja üldsuse teadlikkuse 
tõstmisele kaasa arvatud Marie Curie’ 
nimeliste meetmete kaudu, meetmete 
soodustamisele ja toetamisele liikmesriikide 
tasandil ning ühenduse meetmete 
täiendamisele.

Selgitus

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanek kavatseb pöörata erilist tähelepanu soolise 
mõõtme integreerimisele, tuleb vajadusel täpsustada, et tegevused puudutavad samavõrd 
naisi kui mehi.


