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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi iki šiol sukurtomis priemones, tokiomis kaip tiesioginė parama, lengvatinio 
įdarbinimo priemonės ir finansavimo schemos, pagal kurias remiami moterų atliekami 
moksliniai tyrimai, kurių tikslas užtikrinti lygiavertį moterų dalyvavimą įvairiose 
mokslinėse srityse ir sektoriuose;

2. vis dėlto mano, kad reikia dėti daugiau pastangų, kad daugėtų moterų vadovaujančiose 
pareigose (pavyzdžiui, mokslinėse valdybose ir vertinimo komitetuose) visose mokslo 
srityse, įskaitant mokslinius tyrimus, įdarbinimą, mokymus, švietimą, informacines 
technologijas, inžineriją, prekybą, ryšius, viešuosius ryšius, reklamą ir pramoninius ryšius;

3. mano, kad reikia imtis daugiau priemonių, kad būtų pašalintos kliūtys, dėl kurių 
mokslinėje akademinėje srityje dirba per mažai moterų;

4. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares pašalinti visas finansines ir administracines 
kliūtis, su kuriomis moterys susiduria mokslo srityje, ir sukurti moterims patrauklesnes ir 
lankstesnes darbo sąlygas, kurios jas skatintų siekti karjeros visose mokslo srityse;

5. vis dėlto mano, kad specialūs teisės aktai ir kvotos, sukurtos moterims, dirbančioms 
mokslo srityje, duotų priešingus rezultatus ir galbūt sukurtų „antrarūšę“ moterų 
mokslininkių klasę, kurios taptų mokslininkėmis siekdamos tik užpildyti kvotas, o ne dėl 
savo gebėjimų ir pasiekimų, kuriuos kolegos galėtų vertinti pagal tuos pačius kriterijus; 
mano, kad tokios priemonės tikrai nėra reikalingos, kadangi daugelyje valstybių narių yra 
daugiau moterų nei vyrų, be to daugelio tyrimų rezultatai rodo, kad moterys paprastai yra
atkaklesnės, įdeda daugiau darbo, motyvacijos ir ryžtingumo nei vyrai, o tai yra 
pagrindiniai sėkmės faktoriai visose srityse, taip pat ir mokslinėje.
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