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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επιδοκιμάζει τις πολιτικές που έχουν εισαχθεί έως τώρα, όπως τα μέτρα άμεσης στήριξης, 
τις προτιμησιακές πολιτικές στελέχωσης και τα συστήματα χρηματοδότησης για την 
υποστήριξη της έρευνας που πραγματοποιείται από γυναίκες, που έχουν ως στόχο να 
επιτύχουν πιο ισότιμη συμμετοχή από μέρους των γυναικών στους διάφορους τομείς και 
κλάδους της επιστήμης· 

2. θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
συμμετοχή των γυναικών σε υψηλές θέσεις (σε επιστημονικά συμβούλια και επιτροπές 
αξιολόγησης, για παράδειγμα) σε όλους τους τομείς της επιστήμης, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της στελέχωσης, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, 
της τεχνολογίας των πληροφοριών, της μηχανικής, του εμπορίου, των επικοινωνιών, των 
δημοσίων σχέσεων, της διαφήμισης και των βιομηχανικών σχέσεων· 

3. είναι της άποψης ότι απαιτούνται περισσότερες ενέργειες, προκειμένου να ξεπερασθεί η 
υποεκπροσώπηση των γυναικών, ιδιαίτερα στους επιστημονικούς ακαδημαϊκούς κύκλους· 

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν όλα τα οικονομικά και 
διοικητικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα της επιστήμης και να 
δημιουργήσουν πιο ελκυστικές και ευέλικτες συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες, οι 
οποίες θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους να επιδιώξουν σταδιοδρομίες σε όλους τους 
κλάδους της επιστήμης· 

5. θεωρεί, ωστόσο, ότι η ειδική νομοθεσία και οι ποσοστώσεις για τις γυναίκες στην 
επιστήμη θα ήταν αντιπαραγωγικές και θα δημιουργούσαν, πιθανότατα, μια «δεύτερη 
κατηγορία» γυναικών επιστημόνων, οι οποίες θα διορίζονται απλώς για να 
συμπληρώνονται οι ποσοστώσεις και όχι ανάλογα με τις ικανότητες και τα προσόντα τους 
και, ως εκ τούτου, θα κρίνονται από τους συναδέλφους τους σύμφωνα με τα ίδια 
κριτήρια· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι, στην πραγματικότητα, απαραίτητα, καθώς 
στα περισσότερα κράτη μέλη υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες και καθώς, 
σύμφωνα με διάφορες μελέτες, οι γυναίκες επιδεικνύουν συνήθως υψηλότερα επίπεδα 
επιμονής, σκληρής εργασίας, κινήτρων και αποφασιστικότητας από ό,τι οι άνδρες, και 
αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής κοινότητας.
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