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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder de politikker, der indtil videre er blevet indført, såsom direkte 
støtteforanstaltninger, ansættelsespolitikker med positiv særbehandling og 
finansieringsordninger for kvindelig forskning, og som har til formål at sikre en mere lige 
deltagelse af kvinder på de forskellige videnskabelige områder og i de forskellige 
videnskabelige sektorer;

2. mener imidlertid, at der er behov for en større indsats for at fremme kvinders ansættelse i 
topstillinger (eksempelvis i videnskabelige udvalg og vurderingsudvalg) inden for alle 
områder af videnskaben, herunder forskning, rekruttering, almen og faglig uddannelse, 
informationsteknologi, ingeniørvidenskab, handel, kommunikation, pr, reklame og 
arbejdsmarkedsrelationer;

3. er af den holdning, at der er behov for en større indsats for at imødegå 
underrepræsentationen af kvinder, navnlig i videnskabelige akademiske kredse;

4. opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at fjerne alle finansielle og 
administrative hindringer, som kvinder møder på det videnskabelige område, og skabe 
mere attraktive og fleksible arbejdsforhold for kvinder, som kan stimulere deres interesse i 
at forfølge karrierer inden for alle områder af videnskaben;

5. mener imidlertid, at særlovgivning og kvoter for kvinder inden for videnskaben vil virke 
mod hensigten og muligvis medføre "andenklasses" kvindelige forskere, der snarere 
ansættes med henblik på at opfylde kvoter end som følge af deres kvalifikationer og derfor 
vil blive bedømt af deres kolleger i henhold til disse kriterier; mener, at sådanne 
foranstaltninger er helt unødvendige, eftersom der i de fleste medlemsstater er flere 
kvinder end mænd, og eftersom kvinder ifølge diverse undersøgelser typisk udviser større 
ihærdighed, arbejder hårdere og har en større motivation og målbevidsthed end mænd, 
hvilket er de nøglefaktorer, som fører til succes på alle områder, inklusive i det 
videnskabelige samfund.
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