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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli az ezidáig bevezetett politikákat, például a közvetlen támogató intézkedéseket, az 
elsőbbségi elvű felvételi politikákat és finanszírozó rendszereket, amelyek a nők által 
végzett kutatást támogatják, és amelyeknek célja a nők egyenlőbb mértékű részvétele a 
tudomány különböző területein és ágazataiban; 

2. mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy több erőfeszítésre van szükség a nők magas 
pozíciókban (pl. tudományos tanácsokban és értékelő bizottságokban) való 
részesedésének növelése érdekében a tudomány minden területén, így a kutatásban, a 
munkaerő-felvételben, a képzésben, az oktatásban, az információs technológiában, a 
műszaki tudományokban, a kereskedelemben, a kommunikációban, a nagyközönséggel 
fenntartott kapcsolatokban, a reklámszakmában és az ipari kapcsolatokban; 

3. az a véleménye, hogy további cselekvésre van szükség a nők alulképviseltségének 
leküzdése érdekében, különösen a tudományos egyetemi körökben; 

4. felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsanak el minden 
adminisztratív akadályt a tudományok területén tevékenykedő nők elől és hozzanak létre 
vonzóbb és rugalmasabb munkakörülményeket a nők számára, ami növelni fogja 
karrierépítés iránti érdeklődésüket a tudomány minden területén; 

5. mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a tudomány területén tevékenykedő nők számára a 
külön jogszabályok és kvóták alkalmazása ellenkező hatást érne el, és esetleg képességeik 
és érdemeik helyett a kvóták betöltésére kinevezett női tudósok „másodosztályát” hozná 
létre, ezért kollégáik is ugyanezen kritériumok alapján ítélnék meg őket; úgy véli, hogy 
ezek az intézkedések valóban fölöslegesek, hiszen a legtöbb tagországban több nő él, mint 
férfi, és mivel több tanulmány szerint a nők általában kitartóbbak, keményebben 
dolgoznak, motiváltabbak és eltökéltebbek a férfiaknál, ezek pedig a siker kulcsfontosságú 
feltételei minden területen, így a tudományos világban is.
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