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FORSLAG

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

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse "En stærkere europæisk industripolitik for 
vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012)0582), men beklager, at der ses helt bort 
fra kønsaspektet; understreger, at den manglende inddragelse af kønsaspektet i 
industripolitikken øger ulighederne mellem kønnene, og opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fastlægge mekanismer for integration af kønsaspektet i 
industripolitikker på internationalt, nationalt og regionalt plan;

2. fremhæver, at kvinder er underrepræsenteret i industrien og dermed i bestræbelserne på at 
genindustrialisere Europa, og at der mangler kønsspecifikke tilgange og krav på nationalt, 
europæisk og internationalt plan; understreger, at medlemsstaterne følgelig, med henblik 
på at gennemføre EU’s ligestillingsstrategi på nationalt plan, i nær dialog med industrien, 
institutioner, organisationer og beslutningstagere skal integrere kønsaspektet gennem 
screening af alle politikker – herunder politikker vedrørende forskning, bæredygtig 
produktion og forbrug – for deres forskellige konsekvenser for kvinder og mænd;

3. understreger, at EU ikke længere har råd til at se bort fra sit rige, kvindelige potentiale, 
hvis den økonomiske vækst og konkurrenceevnen i EU’s regioner skal genskabes; 
fremhæver derfor betydningen af at tilskynde kvinder til i højere grad at arbejde på 
længere sigt inden for videnskabs- og teknologisektorerne, af at sikre livslang læring for 
kvinder og af at udnytte deres kvalifikationer både i forsknings- og videnskabssektorerne 
og i mere traditionelle industrier;

4. påpeger, at kvinder hvert år udgør over halvdelen af kandidaterne fra de videregående 
uddannelser i Europa; understreger den positive indvirkning, som uddannede kvinders 
færdigheder kunne få for virksomhederne, især for væksten, produktiviteten og 
konkurrenceevnen inden for europæisk industri, og opfordrer derfor aktørerne inden for 
erhvervslivet, uddannelsessektoren og det sociale område samt Kommissionen til at 
fremme og styrke kvinders rolle i Europas industrisektorer;

5. opfordrer de europæiske kulturfag og kreative industrier til fuldt ud at udnytte kvindernes 
evner og efterlyser effektiv fremme af målrettet uddannelse i denne industrisektor, der er i 
hurtig udvikling;  peger på kulturfagenes og de kreative industriers bidrag til 
virkeliggørelsen af målene for Europa 2020-strategien, navnlig jobskabelse;

6. understreger, at lige muligheder og en ligelig repræsentation af mænd og kvinder på alle 
niveauer og i alle industrisektorer har en positiv indvirkning på produktiviteten og 
bæredygtig økonomisk vækst og derfor bør anses for at spille en afgørende rolle i 
genindustrialiseringen af Europa, da de fremmer et stærkt, mangfoldigt og 
konkurrencedygtigt industrigrundlag; opfordrer indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til i forbindelse med udarbejdelsen af nye industripolitikker at anvende 
en ny, social og klimavenlig vækstindikator, som omfatter ikkeøkonomiske aspekter af 
velfærd og primært koncentrerer sig om mål, som vedrører bæredygtig udvikling, såsom 
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ligestilling mellem kønnene, nedbringelse af fattigdom og lavere CO2-emissioner;

7. påpeger, at den miljømæssige omlægning af økonomien og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi vil skabe stor efterspørgsel efter faglært og højtuddannet 
arbejdskraft; gør opmærksom på, at kvindelige arbejdstagere spiller en vigtig rolle i RISE 
(genfødsel af industrien i et bæredygtigt Europa); opfordrer Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sørge for, at kvindelige arbejdstagere ikke er kronisk 
underrepræsenteret inden for, eller endda udelukket fra, uddannelse, projekter og 
programmer i forbindelse med miljømæssig omlægning;

8. understreger behovet for at udarbejde politikker, der fokuserer på nedbrydning af 
kønsstereotyper fra en meget tidlig alder og på uddannelser, der øger lærernes og 
elevernes bevidsthed om problemet, og som tilskynder til og støtter diversificeringen af 
karrieremuligheder for både unge kvinder og mænd;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme en optimal udnyttelse af den 
forhåndenværende kvalificerede menneskelige kapital, navnlig af det kvindelige talent, og 
til at lette kvinders iværksætteri ved at stille passende målrettet uddannelse og 
mentorprogrammer til rådighed og ved at fremme adgangen til tekniske og videnskabelige 
netværk samt erhvervs- og støttenetværk, både i opstartsfasen og hele vejen gennem en  
virksomheds forretningsmæssige cyklus;

10. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante aktører til at værdsætte og 
udvikle de menneskelige talenter og til at træffe foranstaltninger, der gør det muligt at 
forene arbejde og familieliv, herunder tilvejebringelse af tilstrækkelige 
børnepasningsfaciliteter, for at maksimere kvinders muligheder for at opnå et langvarigt 
normalt karriereforløb; opfordrer også til, at kønsbalance mellem mænd og kvinder bliver 
normen i alle dele af industrien som en afspejling af kvindernes rolle i samfundet som 
beslutningstagere og forbrugere;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til via anvendelsen af EU-instrumenter som 
strukturfondene og de værktøjer, som EIB har stillet til rådighed, at forbedre og lette 
SMV'ers adgang til traditionelle og innovative finansieringskilder og til at fremme 
kvindelige iværksætteres adgang til andre tilgængelige finansieringskilder som f.eks. 
særlige tilskud og venturekapital;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger 
til at imødegå de eksisterende stereotyper om, at naturvidenskab, teknologi, ingeniørvæsen 
og matematik er mandsdominerede felter, således at disse fag bliver mere tilgængelige for 
kvinder og piger på alle niveauer; fremhæver betydningen af at forbedre situationen for de 
kvinder, der allerede er aktive på disse områder, ved at give dem de samme muligheder 
for at forfølge lovende karrierer som deres mandlige modparter;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at kombinere uddannelse og 
efteruddannelse, navnlig inden for specifikke sektorer såsom kulturfagene og de kreative 
industrier, med målrettede beskæftigelsespolitikker for unge kvinder og mænd med 
henblik på at nedbringe antallet af unge, der forlader skolen tidligt og derved risikerer 
social udstødelse, og til at sikre, at de erhvervede færdigheder er tilstrækkelige til dække 
arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige behov;
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14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre kampagner og give 
tilstrækkelig saglig information om erhvervsforhold samt oplysninger om sociale 
servicetilbud, der er direkte målrettet kvindelige iværksættere;

15. opfordrer medlemsstaterne til at støtte programmer for livslang læring og 
omskolingsmuligheder, der sikrer mænd og kvinder i alle sektorer og på alle niveauer lige 
muligheder for at deltage, og som tager hensyn til de lærendes personlige behov, ikke 
mindst unge kvinders særlige ønsker; understreger betydningen af omskoling som en ny 
chance for at skifte karriere for mænd og kvinder, som i en ung alder kom ind i bestemte 
jobkategorier, der traditionelt var domineret af det ene køn.
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