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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru drepturile femeii și 
egalitatea între sexe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută politicile introduse până în prezent, ca de exemplu măsurile de sprijin direct, 
politicile de recrutare preferențială și programele de finanțare a cercetărilor efectuate de 
femei, menite să consolideze participarea egală a femeilor în diferitele domenii și sectoare 
ale științei; 

2. consideră totuși că trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a spori prezența femeilor în 
pozițiile de top (în organismele științifice și comitetele de evaluare, de exemplu) în toate 
domeniile științei, incluzând aici cercetarea, recrutarea, formarea profesională, educația, 
tehnologia informației, ingineria, comerțul, comunicațiile, relațiile publice, publicitatea și 
relațiile cu partenerii sociali; 

3. este de părere că trebuie luate măsuri suplimentare pentru a rezolva problema slabei 
reprezentări a femeilor, îndeosebi în cercurile științifice academice; 

4. invită Comisia și statele membre să înlăture toate obstacolele financiare și administrative 
cu care se confruntă femeile din mediul științific și să creeze condiții de lucru mai 
atractive și mai flexibile pentru femei, pentru a stimula interesul acestora de a urma o 
carieră în oricare dintre domeniile științei; 

5. consideră totuși că adoptarea unor legi și stabilirea de cote de reprezentare speciale pentru 
femeile din mediul științific ar fi contraproductivă și ar putea crea o „categorie inferioară” 
de femei de știință numite mai degrabă pentru a completa cotele alocate, decât pe baza 
competențelor și meritelor, și care ar fi privite de colegi prin prisma aceluiași criteriu; 
consideră că astfel de măsuri sunt într-adevăr inutile, întrucât în majoritatea statelor 
membre femeile sunt mai numeroase decât bărbații și întrucât, conform anumitor studii, 
femeile dau în general dovadă de mai multă tenacitate, putere de muncă, motivație și 
determinare decât bărbații, aceștia reprezentând factorii cheie de succes în toate domeniile, 
inclusiv în comunitatea științifică.
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