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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta doterajšie politiky, či už priame podporné opatrenia, politiku prednostného 
zamestnávania žien alebo systémy financovania určené na podporu výskumu 
vykonávaného ženami, ktoré sú zamerané na zabezpečenie väčšej rovnoprávnosti žien, čo 
sa týka ich účasti v rôznych vedeckých oblastiach a odvetviach. 

2. domnieva sa však, že budú potrebné intenzívnejšie snahy na zvýšenie účasti žien na 
najvyšších pozíciách (napr. v rámci vedeckých a hodnotiacich výborov) vo všetkých 
vedeckých oblastiach, ako sú výskum, prijímanie a školenie zamestnancov, vzdelávanie, 
informačné technológie, technické odbory, obchod, komunikačné služby, vzťahy s 
verejnosťou, reklama a priemyselné vzťahy; 

3. domnieva sa, že budú potrebné viaceré opatrenia na riešenie problému nedostatočného 
zastúpenia žien najmä vo vedeckých akademických kruhoch; 

4. vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby odstránili všetky finančné a administratívne 
prekážky, ktorým musia čeliť ženy vo vedeckej oblasti, a aby pre ženy vytvorili lákavejšie 
a flexibilnejšie pracovné podmienky, ktoré podnietia ich záujem o budovanie kariéry 
vo všetkých oblastiach vedy. 

5. domnieva sa však, že osobitná legislatíva a kvóty pre ženy pracujúce v oblasti vedy by boli 
kontraproduktívne a mohli by vytvoriť akúsi „druhú triedu“ žien vo vede, ktorým bola 
pozícia pridelená len preto, aby sa naplnili kvóty a nie na základe ich schopností a kvalít, a 
ktoré by kolegovia podľa toho aj posudzovali; domnieva sa, že také opatrenia naozaj nie sú 
potrebné, keďže väčšina členských štátov má viac žien ako mužov a keďže sú ženy podľa 
rôznych štúdií zväčša vytrvalejšie, pracovitejšie, motivovanejšie a odhodlanejšie ako muži, 
čo sú kľúčové faktory, vďaka ktorým ženy dosahujú úspechy vo všetkých oblastiach 
vrátane vedy.
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