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

C. 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,

D. billi l-mira għar-rata tal-parteċipazzjoni tan-nisa fir-riċerka kienet ta' 40% fil-FP7 u l-
figura fl-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu hija waħda diżappuntanti ta' biss 25.5%,

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. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea timplimenta l-ibbaġitjar skont is-sessi fis-CSF;

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

4. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea 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; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tagħmel sforz speċjali biex iżżid in-numru ta' 
intraprendituri nisa fil-Programm ta’ Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP); 

6. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex itejbu s-sitwazzjoni għar-
riċerkaturi u l-intraprendituri nisa permezz ta' faċilitajiet 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;

7. Jinsisti fuq l-użu tal-Fondi ta' Koeżjoni għall-finanzjament ta' inizjattivi bil-mira taż-żieda 
tal-impjieg tan-nisa fit-teknoloġija u l-innovazzjoni u tal-edukazzjoni għar-riċerkaturi 
nisa;

8. Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni ta’ oqsma ta’ riċerka mhux segregati skont is-
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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.


