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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i 
sitt förslag till resolution:

1. Europaparlamentet välkomnar den politik som har införts hittills, t.ex. direkta 
stödåtgärder, förmånsbehandling vid rekrytering och finansieringsprogram till stöd för 
forskning som utförs av kvinnor, vilka syftar till att uppnå ett mer jämställt deltagande för 
kvinnor inom vetenskapens olika områden och sektorer.

2. Europaparlamentet anser emellertid att det krävs ytterligare insatser för att öka kvinnors 
deltagande på viktiga positioner (t.ex. i vetenskapliga styrelser och 
utvärderingskommittéer) inom alla vetenskapliga områden, däribland forskning, 
rekrytering, utbildning, informationsteknik, ingenjörsvetenskap, handel, 
kommunikationer, pr, marknadsföring och förbindelser mellan arbetsmarknadens parter.

3. Europaparlamentet anser att det krävs ytterligare åtgärder för att komma till rätta med 
kvinnors underrepresentation, särskilt inom vetenskapliga/akademiska kretsar. 

4. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att 
avlägsna alla finansiella och administrativa hinder som kvinnor möter inom det 
vetenskapliga området och upprätta mer attraktiva och flexibla arbetsförhållanden för 
kvinnor, vilket kommer att stimulera deras intresse för att arbeta inom alla vetenskapliga 
områden.

5. Europaparlamentet finner emellertid att särskild lagstiftning och kvotering för kvinnor 
inom det vetenskapliga området skulle vara kontraproduktivt och möjligen skapa en ”andra 
klassens” kvinnliga forskare som utnämns för att uppfylla kvoter snarare än för deras 
kunskaper och meriter, och som därför bedöms av sina kolleger enligt samma kriterier. 
Parlamentet anser att sådana åtgärder är fullständigt onödiga eftersom det finns fler 
kvinnor än män i de flesta medlemsstaterna och eftersom, enligt olika undersökningar, 
kvinnor vanligtvis är mer uthålliga, hårdarbetande, motiverade och beslutsamma än män, 
och att detta är nyckelfaktorer som resulterar i framgångar på alla områden, inbegripet det 
vetenskapliga området.


	708468sv.doc

