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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi iktar minn 60% fil-mija tal-istudenti li jiggradwaw mill-universitajiet huma nisa, iżda 
l-maġġoranza tal-postijiet ta' livell għoli fl-universitajiet (eż. postijiet għall-PhD u 
professorati) għadhom okkupati mill-irġiel,

B. billi minn meta ġie stabbilit il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (KER) fl-2007, intgħażlu 
1700 proġett biex jingħataw fondi mill-KER, li jirrappreżentaw madwar EUR 2.5 biljun 
f’għotjiet, u billi kważi 90% ta’ dawn l-għotjiet ingħataw lil kandidati rġiel,

C. billi jidher li jeżisti "saqaf tal-ħġieġ" problematiku ferm għar-riċerkaturi nisa, li jfisser li 
mal-anzjanità, is-sehem tan-nisa fir-riċerka jonqos,

D. billi l-intraprenditorija femminili hija sors ewlieni tat-tkabbir tar-rata tal-impjieg tan-nisa, 
li hija waħda mill-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020, billi l-intraprenditorija femminili 
tiżgura d-dinamiżmu u l-innovazzjoni fin-negozju, li joffru potenzjal li għad jonqsu biex 
ikun sfruttat sew fl-Unjoni Ewropea,

E. billi l-mira għar-rata tal-parteċipazzjoni tan-nisa fir-riċerka kienet ta' 40% fis-Seba’ 
Programm Kwadru u l-figura fl-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu hija waħda diżappuntanti 
ta' biss 25.5%; billi, madankollu, jinnota li din turi kemxejn ta’ titjib meta mqabbla mar-
rata tal-parteċipazzjoni ta’ riċerkaturi nisa fis-Sitt Programm Kwadru,

F. billi l-konsultazzjoni pubblika għall-Green Paper dwar Qafas Strateġiku Komuni għall-
finanzjament tar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-UE, sabet li l-bilanċ bejn is-sessi għandu jiġi 
integrat għalkollox fl-aspetti kollha tal-Qafas Strateġiku Komuni,

1. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-evalwazzjoni ex post tal-FP6 rrakkomandat Pjan ta' Azzjoni 
dwar is-Sessi; jitlob li Pjan ta' Azzjoni dwar is-Sessi jkun stabbilit bħala parti mill-Qafas 
Strateġiku Komuni (CSF);

2. Jikkritika l-fatt li l-Green Paper "Il-bidla ta’ Sfidi f’Opportunitajiet: Lejn Qafas Strateġiku 
Komuni għall-finanzjament tar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-UE” ma tħarisx lejn is-sessi, 
u l-fatt li l-integrazzjoni tas-sessi ma titteħidx inkunsiderazzjoni b’mod adegwat;

3. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta l-integrazzjoni tas-sessi fis-CSF – inkluż il-
programmi kollha li jiffurmaw parti mis-CSF – billi jinħolqu indikaturi tas-sessi dwar il-
parteċipazzjoni tan-nisa fir-riċerka ffinanzjata mill-UE u tinġabar dejta maqsuma skont is-
sessi dwar ir-rappreżentanza tan-nisa u l-irġiel u dwar l-allokazzjoni tal-finanzjamenti;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tintensifika l-kooperazzjoni internazzjonali anki permezz 
tal-promozzjoni tar-rwol tan-nisa;

5. Jistieden lill-universitajiet u lill-istituzzjonijiet ta’ riċerka jimplimentaw strateġiji għall-
ugwaljanza u jagħtu lok biex in-nisa jipparteċipaw fid-dixxiplini xjentifiċi;



PE465.037v02-00 4/6 AD\873865MT.doc

MT

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi kriterji bbażati fuq il-mertu li jgħinu lin-nisa 
jsegwu karriera ta’ suċċess fil-qasam tal-R&D&I fuq bażi ugwali mal-irġiel u biex toħloq 
metodi ta’ diskriminazzjoni pożittiva għall-proġetti ta’ riċerka, fejn ir-riċerkaturi nisa 
jammontaw għal 40% mit-total, li għandu jkun ukoll il-mira għar-rappreżentazzjoni tan-
nisa fis-CSF;

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi kumitat trasversali biex jissorvelja u jagħti pariri 
dwar ir-rappreżentanza tar-riċerkaturi nisa bħala parti mis-CSF;

8. Jinnota li fis-sistemi edukattivi ta’ ħafna Stati Membri, l-isterjotipi tas-sessi għadhom 
prevalenti fl-oqsma tar-riċerka bħax-xjenzi naturali1;

9. Iqis li jeħtieġ li jiġu riveduti l-kriterji għall-promozzjoni ta’ karigi għoljin (pereżempju l-
professorat) sabiex tiġi inkluża perspettiva tas-sessi iktar b’saħħitha u jiġi indirizzat in-
nuqqas ta’ nisa f’dawn il-karigi;

10. Jitlob lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi rabtiet ċari bejn is-CSF u l-Istitut tal-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi f’Vilnius sabiex tinħoloq bażi ta’ għarfien għall-integrazzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u tkun żgurata l-parteċipazzjoni b'saħħitha mir-riċerkaturi nisa fis-CSF; 
jistieden lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) janalizza l-hekk 
imsejjaħ "leaking pipeline" minħabba li r-riċerkaturi nisa żgħażagħ jaqtgħu qalbhom f’xi 
mument fil-karriera xjentifika tagħhom2;

11. tistieden biex tiġi promossa kultura ta’ intrapriża permezz tal-iżvilupp tal-Assi intanġibbli 
u tal-Baġit Soċjali;

12. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel sforz speċjali biex iżżid in-numru ta' 
intraprendituri nisa fil-Programm ta’ Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP) u 
tappoġġa l-aċċess tagħhom għal finanzjament adegwat; jilqa’ l-pjanijiet tal-Kummissjoni 
li tiffaċilita l-intraprenditorja tan-nisa billi toħloq netwerks għall-impjegati nisa, iżda 
jenfasizza li jeħtieġ jiġu assenjati riżorsi finanzjarji adegwati u għadd ta’ miżuri 
ambizzjużi għal dan il-għan;

13. Jenfasizza li l-mobilità tar-riċerkaturi nisa hija prekundizzjoni importanti għall-avvanz 
professjonali tagħhom u jirrakkomanda biex il-programm kwadru li jmiss ikun magħmul 
minn miżuri xierqa li jippermettu lix-xjenzati nisa li jiċċaqilqu fl-UE kollha filwaqt li 
jirrikonċiljaw il-ħajja tax-xogħol mal-ħajja tal-familja;

14. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu s-sitwazzjoni għar-riċerkaturi u l-
intraprendituri nisa permezz ta' faċilitajiet imtejba għall-kura tat-tfal, dispożizzjonijiet tas-
sigurtà soċjali u liv tal-maternità aħjar; jenfasizza li r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol 
u l-ħajja tal-familja hija r-responsabilità kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa;

15. F’konformità mal-integrazzjoni tas-sessi, jisħaq il-ħtieġa li r-riċerkaturi fil-livelli kollha 
jingħataw l-opportunità li jipposponu l-bidu tal-għotja jew li jissospendu x-xogħol fuqha, 

                                               
1 Ara r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-nisa u x-xjenza, il-paragrafu 2. Testi adottati: 
P6_TA(2008)0221. 
2 Ara r-Rapport dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel tal-2010 (COM(2009) 694)
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għal raġunijiet ta’ liv tal-maternità, liv tal-paternità jew liv tal-ġenituri, fir-rigward tal-
proġetti fejn dan huwa possibbli, u li jkollhom l-għażla li jestendu l-validità tal-ftehim tal-
għotja, għall-istess raġunijiet, fir-rigward ta’ proġetti fejn iż-żmien mhux essenzjali; 
jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu dawn l-għażliet lir-riċerkaturi;

16. Jinsisti li l-fondi strutturali u l-politiki ta’ koeżjoni jintużaw f’sinerġija mal-Qafas 
Strateġiku Komuni biex jiffinanzjaw inizjattivi mmirati li jiggarantixxu opportunitajiet 
ugwali u taż-żieda tal-impjieg tan-nisa fit-teknoloġija u l-innovazzjoni u tal-edukazzjoni 
għar-riċerkaturi nisa;

17. Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni ta’ oqsma ta’ riċerka mhux segregati skont is-
sessi; jitlob lill-universitajiet, lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex 
jippromovu x-xjenza bħala qasam ta' interess għaż-żewġ sessi mill-istadji bikrin tal-
edukazzjoni billi jippromwovu riċerkaturi nisa bħala xempji pożittivi u biex imexxu 
kampanji ta’ informazzjoni dwar il-possibilita li jsiru riċerkaturi u dwar l-opportunitajiet 
disponibbli fil-qasam tar-riċerka;

18. Jisħaq dwar l-importanza li n-nisa jiġu rrappreżentati f’karigi għoljin kemm fl-istituti ta’ 
riċerka kif ukoll fi proġetti speċifiċi u konkreti ta’ riċerka;

19. Jistieden lill-universitajiet biex jappuntaw mill-inqas professur mara waħda fuq il-korpi 
tagħhom tat-teħid tad-deċiżjonijiet, speċjalment il-kumitati li jinnominaw lill-persunal;

20. Jilqa’ u jappoġġa l-attivitajiet tal-pjattaformi li jippermettu lix-xjentisti nisa li jiksbu u 
jiskambjaw l-informazzjoni dwar l-involviment fi programmi, għotjiet u proġetti 
internazzjonali u li jagħtu aċċess lin-nisa għan-netwerks xjentifiċi u jgħinuhom jagħmlu l-
kuntatti; għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex tikkollabora man-netwerks soċjali u 
tappoġġjahom fl-attivitajiet tagħhom.
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