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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá dosud zavedené politiky, jako např. přímá podpůrná opatření, politiky přednostního 
náboru a finanční programy na podporu výzkumu prováděného ženami, které mají za cíl 
dosáhnout rovnější účasti žen v různých oborech a odvětvích vědy; 

2. domnívá se však, že je potřeba vyvinout další úsilí, aby se zvýšila účast žen ve vysokých 
pozicích (např. ve vědeckých radách a hodnotících komisích) ve všech oblastech vědy, 
včetně výzkumu, náboru, školení, vzdělávání, informačních technologií, strojnictví, 
obchodu, komunikací, styku s veřejností, reklamy a pracovních vztahů; 

3. je toho názoru, že je nutné podniknout další kroky k posílení nedostatečné účasti žen, 
zejména ve vědeckých akademických kruzích; 

4. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby odstranily všechny finanční 
a administrativní překážky, kterým ženy ve vědě čelí, a aby pro ně vytvořily přitažlivější 
a pružnější pracovní podmínky, které by podpořily jejich zájem o kariéru ve všech 
oblastech vědy; 

5. domnívá se nicméně, že zvláštní legislativa a kvóty pro ženy ve vědě by byly 
kontraproduktivní a mohly by vést ke vzniku vědkyň „druhé třídy“ jmenovaných za
účelem naplnění kvót, spíše než díky jejich schopnostem a zásluhám, a tudíž 
i hodnocených vlastními kolegy podle těchto kritérií; věří, že takováto opatření jsou 
skutečně zbytečná, protože ve většině členských států žije více žen než mužů a podle 
různých studií vykazují ženy obvykle vyšší stupeň vytrvalosti, pracovitosti, motivace 
a odhodlání než muži, a právě to jsou klíčové faktory, které vedou k úspěchu ve všech 
oblastech, včetně vědy.
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