
PA\708468SL.doc PE400.662v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2007/2206(INI)

14. 2. 2008

OSNUTEK MNENJA
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za pravice žensk in enakost spolov

o ženskah in znanosti
(2007/2206(INI))

Pripravljavec mnenja: Den Dover



PE400.662v02-00 2/3 PA\708468SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\708468SL.doc 3/3 PE400.662v02-00

SL

POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja do zdaj uveljavljene politike, kot so neposredni podporni ukrepi, prednostna 
politika zaposlovanja in programi financiranja, namenjeni podpiranju raziskav, ki jih 
izvajajo ženske, cilj tega je uresničevanje enakopravne udeležbe žensk na različnih 
področjih in znanstvenih sektorjih;

2. vendar meni, da je treba za večjo prisotnost žensk na najvišjih položajih (npr. v 
znanstvenih in ocenjevalnih odborih) vložiti več truda na vseh znanstvenih področjih, 
vključno z raziskavami, zaposlovanjem, usposabljanjem, izobraževanjem, informacijsko 
tehnologijo, inženiringom, trgovino, komunikacijami, odnosi z javnostmi, oglaševanjem 
ter odnosi med delodajalci in delojemalci; 

3. meni, da je potrebnih več ukrepov, da se odpravi nezadostna zastopanost žensk, zlasti v 
znanstvenih in akademskih krogih; 

4. poziva Evropsko komisijo in države članice, da odpravijo vse finančne in upravne ovire, s 
katerimi se srečujejo ženske na znanstvenih področjih, ter da ustvarijo privlačnejše in 
boljše delovne razmere za ženske, ki bodo spodbujale njihovo zanimanje za nadaljevanje 
kariere na vseh znanstvenih področjih; 

5. vendar meni, da bi posebna zakonodaja in določanje deleža žensk na znanstvenih področjih 
učinkovala ravno nasprotno in bi lahko ustvarila znanstvenice „drugega razreda“, ki bi bile 
izbrane zato, da zapolnijo delež, in ne na podlagi izkušenj in zaslug, zaradi česar bi jih 
njihovi kolegi z istega področja obsojali; verjame, da so takšni ukrepi resnično nepotrebni, 
saj je v večini držav članic več žensk kot moških in so glede na različne študije ženske bolj 
vztrajne, prizadevne, motivirane in odločne kot moški, kar so ključni dejavniki uspeha na 
vseh področjih, vključno z znanstveno skupnostjo.
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