
PA\708468NL.doc PE400.662v02-00

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie industrie, onderzoek en energie

2007/2206(INI)

14.2.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie

aan de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

inzake vrouwen en wetenschap
(2007/2206(INI))

Rapporteur voor advies: Den Dover



PE400.662v02-00 2/3 PA\708468NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\708468NL.doc 3/3 PE400.662v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de tot dusver ingevoerde beleidsmaatregelen, zoals rechtstreekse 
steunmaatregelen, een voorkeursbeleid bij aanstellingen en financieringsregelingen voor 
onderzoek gedaan door vrouwen, die gericht zijn op een grotere deelname van vrouwen 
op de verschillende terreinen van de wetenschap; 

2. is echter van mening dat meer moet worden gedaan om het aandeel van vrouwen in 
topposities (bijvoorbeeld in colleges van bestuur en evaluatiecomités) te vergroten in alle 
gebieden van de wetenschap, waaronder wetenschappelijk onderzoek, werving, opleiding, 
onderwijs, informatietechnologie, techniek, handel, communicatie, voorlichting, reclame 
en publiciteit, en industriële betrekkingen; 

3. is van mening dat meer moet worden gedaan om een einde te maken aan de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen, met name in wetenschappelijke, academische 
kringen; 

4. roept de Europese Commissie en de lidstaten op alle financiële en administratieve 
obstakels waarmee vrouwen in de wetenschap worden geconfronteerd te verwijderen en 
aantrekkelijkere en flexibele arbeidsvoorwaarden te scheppen, die hun interesse voor het 
nastreven van een loopbaan in de wetenschap zal stimuleren; 

5. is van mening dat extra wetgeving en quota voor vrouwen in de wetenschap averechts 
zouden werken en mogelijk een laag van ‘tweederangs’ vrouwelijke wetenschappers zou 
creëren die aangesteld worden om aan de quota te voldoen en niet op basis van hun 
vaardigheden en verdiensten en derhalve door hun collega’s beoordeeld worden op 
dezelfde criteria; is van mening dat dergelijke maatregelen inderdaad onnodig zijn, daar in 
de meeste lidstaten meer vrouwen dan mannen wonen en dat uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat vrouwen over het algemeen meer doorzettingsvermogen aan de dag leggen, meer 
werk verzetten, gemotiveerder en vastberadener zijn dan mannen, en dat dit de 
belangrijkste factoren zijn die op alle gebieden, ook in wetenschappelijke gemeenschap, tot 
succes leiden.
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