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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-
Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-politiki introdotti s'issa, bħalma huma l-miżuri diretti ta' appoġġ, il-
politiki ta' reklutaġġ preferenzjali u l-iskemi ta' finanzjar li jħeġġu r-riċerka mwettqa min-
nisa, li huma maħsuba sabiex in-nisa jiksbu sehem aktar ugwali fid-diversi oqsma u setturi 
tax-xjenza. 

2. Madankollu jqis li jinħtieġu aktar sforzi sabiex jiżdied is-sehem tan-nisa fl-ogħla 
pożizzjonijiet (pereżempju fuq bordijiet tax-xjenza u fuq kumitat ta' evalwazzjoni) fl-
oqsma kollha tax-xjenza inklużi r-riċerka, ir-reklutaġġ, it-taħriġ, l-edukazzjoni, it-
teknoloġija ta' l-informatika, l-inġinerija, il-kummerċ, il-komunikazzjonijiet, ir-
relazzjonijiet pubbliċi, ir-reklamar u r-relazzjonijiet industrijali;

3. Huwa ta' l-opinjoni li tinħtieġ aktar azzjoni sabiex tingħeleb irrappreżentanza baxxa ta' 
nisa, l-aktar f'ambjenti akkademiċi xjentifiċi; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri sabiex ineħħu l-ostakli finanzjarji 
u amministrattivi kollha li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa fil-qasam tax-xjenza u 
sabiex joħolqu kundizzjonijiet ta' xogħol aktar attraenti u aktar flessibbli għan-nisa, li 
jqajmu fihom interess li jidħlu għal karriera fl-oqsma kollha tax-xjenza; 

5. Madankollu jqis li leġiżlazzjoni u kwoti speċjali għan-nisa fix-xjenza jkunu 
kontroproduttivi u jistgħu joħolqu xjenzjati nisa tat-'tieni klassi' maħtura biss biex jimlew 
il-kwoti minflok li skond il-kapaċitajiet u l-merti tagħhom u minħabba dan ikunu 
ġġudikati mill-kollegi tagħhom fuq l-istess kriterji; jemmen li dawn il-miżuri tabilħaqq 
mhumiex meħtieġa, minħabba li l-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri għandhom aktar nisa 
minn irġiel u minħabba li skond diversi studji, in-nisa normalment juru livelli ogħla ta' 
persistenza, motivazzjoni u determinazzjoni mill-irġiel, meta jitqies li dawn huma l-fatturi 
ewlenin li jwasslu għal suċċess fl-oqsma kollha, inkluża l-komunità xjentifika.
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