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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje podjęte dotychczas działania, takie jak środki bezpośredniego 
wsparcia, preferencyjna polityka zatrudnienia oraz systemy finansowania na rzecz 
wspierania badań prowadzonych przez kobiety, których celem jest doprowadzenie do 
równiejszego udziału kobiet w różnych obszarach i sektorach nauki; 

2. uważa jednak, że należy zwiększyć starania na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet na  
kluczowych stanowiskach (np. w radach naukowych i komitetach oceniających) we 
wszystkich dziedzinach nauki, łącznie z badaniami, rekrutacją, szkoleniami, edukacją, 
technologiami informatycznymi, inżynierią, handlem, komunikacją, public relations, 
reklamą i stosunkami między pracodawcą a pracownikami; 

3. uważa, że potrzebne są dalsze działania mające na celu zaradzenie zbyt niskiej 
reprezentacji kobiet, w szczególności w akademickich kołach naukowych; 

4. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do zniesienia wszystkich przeszkód 
finansowych i administracyjnych, które muszą pokonywać kobiety w nauce, oraz do 
stworzenia atrakcyjniejszych i elastyczniejszych warunków pracy dla kobiet, dzięki 
czemu wzrośnie ich zainteresowanie wyborem kariery we wszystkich dziedzinach nauki;

5. uważa jednak, że wprowadzanie specjalnych przepisów i kwot dla kobiet w nauce 
przyniosłoby efekty odwrotne do zamierzonych i najprawdopodobniej przyczyniłoby się 
do powstanie „drugiej kategorii” kobiet naukowców zatrudnianych, aby spełnić 
wymagania ilościowe, a nie ze względu na ich umiejętności i osiągnięcia, co 
spowodowały, że współpracownicy ocenialiby je według tych samych kryteriów; uważa, 
że takie działania są zbędne, ponieważ większość państw członkowskich ma więcej kobiet 
niż mężczyzn, a zgodnie z rozlicznymi badaniami kobiety są zazwyczaj bardziej wytrwałe 
niż mężczyźni, pracują ciężej niż oni, są bardziej zmotywowane i stanowcze, czyli 
spełniają kluczowe warunki pozwalające na osiągnięcie sukcesu we wszystkich 
dziedzinach, w tym w środowisku naukowym.
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