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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
правата на жените и равенството между половете да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства досега въведените политики като например мерки за пряка подкрепа, 
преференциални политики при наемане на работа и схеми за финансиране, 
подпомагащи изследователската дейност, провеждана от жени, целта на които е 
постигането на по-равнопоставено участие от страна на жените в различните научни 
области и сектори; 

2. счита обаче, че са необходими повече усилия с оглед засилване присъствието на 
жените на високопоставени постове (примерно в научни съвети и комитети за 
оценка) във всички научни области, включително изследователската дейност, 
наемането на работа, професионалното обучение, образованието, информационните 
технологии, инженеринга, търговията, комуникациите, връзките с обществеността, 
рекламата и промишлените отношения; 

3. счита, че са необходими повече действия за преодоляване на недостатъчното 
присъствие на жените, особено в научните академични среди; 

4. призовава Европейската комисия и държавите-членки да премахнат всички 
финансови и административни препятствия пред жените в областта на науката и да 
създадат за тях по-привлекателни и гъвкави условия за работа, които да стимулират 
техния интерес за кариера във всички научни области; 

5. счита обаче, че конкретно законодателство и квоти за жени в науката биха били 
непродуктивни и биха могли да създадат „втора категория” жени учени, назначени 
по-скоро за запълване на квоти, отколкото заради своите умения и заслуги, като 
поради тази причина техните колеги ще ги оценяват според същите критерии; вярва, 
че такива мерки са ненужни, тъй като в повечето държави-членки жените са по-
многочислени от мъжете и тъй като според различни проучвания по принцип жените 
проявяват по-голяма упоритост, усърдност в работата, мотивираност и 
целенасоченост, а това са основните фактори, водещи до успех във всички области, 
включително и в научната общност.
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