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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή 
βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582)), 
εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι παραλείπεται εντελώς η διάσταση του 
φύλου· υπογραμμίζει ότι η απουσία της διάστασης του φύλου από τις βιομηχανικές 
πολιτικές εντείνει την ανισότητα των φύλων, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν μηχανισμούς για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις 
βιομηχανικές πολιτικές σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

2. επισημαίνει την υποεκπροσώπηση των γυναικών στη βιομηχανία, και, ως εκ τούτου, στις 
προσπάθειες για την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης, καθώς και την έλλειψη 
προσεγγίσεων και αιτημάτων που αφορούν τη διάσταση του φύλου σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο· τονίζει, κατά συνέπεια, και για να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο η 
στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, ότι τα κράτη μέλη καλούνται να 
ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου, ελέγχοντας όλες τις πολιτικές ως προς τις 
διαφορετικές επιπτώσεις τους επί των γυναικών και των ανδρών, συμπεριλαμβανομένης 
της έρευνας και της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, στο πλαίσιο στενού διαλόγου 
με τη βιομηχανία, τα θεσμικά όργανα, τις οργανώσεις και φορείς λήψης αποφάσεων·

3. τονίζει ότι, για την αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της, η ΕΕ δεν έχει πλέον τα περιθώρια να αγνοήσει 
τον πλούτο του γυναικείου δυναμικού της· υπογραμμίζει συνεπώς πόσο σημαντικό είναι 
να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς των επιστημών και 
της τεχνολογίας καθώς και να διασφαλιστεί η συνεχής επιμόρφωση των γυναικών και να 
αξιοποιούνται τα προσόντα τους, τόσο στους τομείς της έρευνας και της επιστήμης όσο 
και σε πιο παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς·

4. τονίζει ότι κάθε χρόνο οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη· τονίζει τον θετικό αντίκτυπο που θα 
μπορούσε να έχει η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών με προσόντα σε 
επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και, ως εκ τούτου, καλεί τους 
οικονομικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και την Επιτροπή, να 
προωθήσουν και να ενδυναμώσουν τον ρόλο των γυναικών στους βιομηχανικούς τομείς 
στην Ευρώπη·

5. ζητεί από τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους να αξιοποιούν 
πλήρως τα ταλέντα των γυναικών και να προωθείται αποτελεσματικά η στοχευμένη 
κατάρτιση σε αυτόν  τον ραγδαία αναπτυσσόμενο βιομηχανικό τομέα· υπενθυμίζει τη 
συνεισφορά των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στο πλαίσιο των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ιδίως για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

6. υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο των ίσων ευκαιριών και της ισόρροπης 
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εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών, σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς της 
βιομηχανίας, στην παραγωγικότητα και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη καθώς και την 
ανάγκη να αναγνωρίζεται ότι διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην επαναβιομηχάνιση της 
Ευρώπης, προωθώντας μια ισχυρή, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανική 
βάση· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα νέο, φιλικό προς 
την κοινωνία και το κλίμα δείκτη ανάπτυξης, κατά τη χάραξη νέων βιομηχανικών 
πολιτικών, που να περιλαμβάνει μη οικονομικές διαστάσεις ευημερίας και να 
επικεντρώνεται κυρίως σε στόχους που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως την 
ισότητα των φύλων, τη μείωση της φτώχειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου·

7. τονίζει ότι η οικολογική αναδιάρθρωση της οικονομίας και η μετάβαση σε μια οικονομία 
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για ειδικευμένους 
εργαζόμενους· αναφέρεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενες γυναίκες διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην RISE (Αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη)· 
καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
εργαζόμενες γυναίκες δεν υποεκπροσωπούνται συνεχώς ή ακόμα και αποκλείονται από 
την σχετική κατάρτιση και τα έργα και τα προγράμματα για την οικολογική μετεξέλιξη·

8. τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν πολιτικές οι οποίες θα εστιάζουν στην αποδόμηση των 
στερεοτύπων φύλου από πολύ μικρή ηλικία, καθώς και σε προγράμματα κατάρτισης για 
την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών, τα οποία θα ενθαρρύνουν 
και θα υποστηρίζουν τη διαφοροποίηση των σταδιοδρομιών τόσο για τις νέες κοπέλες 
όσο και για τους νέους άνδρες·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την βέλτιστη αξιοποίηση του 
διαθέσιμου και ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και ιδίως του γυναικείου ταλέντου, 
και να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με την παροχή 
στοχευμένων και κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης και καθοδήγησης, και με τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε τεχνικά, επιστημονικά και υποστηρικτικά δίκτυα, τόσο 
στην αρχική φάση όσο και σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού κύκλου των 
επιχειρήσεων·

10. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να εκτιμήσουν και 
να καλλιεργήσουν το ανθρώπινο ταλέντο και να εφαρμόσουν μέτρα για τον συνδυασμό 
της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση 
επαρκών υποδομών παιδικής μέριμνας, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό 
οι ευκαιρίες των γυναικών για συνεχή και ομαλή εξέλιξη της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί επίσης να εξασφαλίζεται κατά κανόνα η ισόρροπη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους που θα 
αντικατοπτρίζει το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία ως φορέων λήψης αποφάσεων και 
καταναλωτών·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να διευκολύνουν, -με τη χρήση 
μέσων της ΕΕ,, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή τα εργαλεία που διατίθενται από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)- την πρόσβαση των ΜΜΕ σε παραδοσιακές και 
καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, και να διευκολύνει την πρόσβαση των γυναικών 
επιχειρηματιών σε άλλες διαθέσιμες μορφές χρηματοδότησης όπως ειδικές επιχορηγήσεις 
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και κεφάλαια κινδύνου·

12. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 
ανατροπή των υφισταμένων στερεοτύπων σύμφωνα με τα οποία η επιστήμη, η 
τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) είναι τομείς ανδροκρατούμενοι, 
καθιστώντας έτσι την οδό των STEM περισσότερο προσβάσιμη για τις γυναίκες και τα 
κορίτσια σε όλα τα στάδια· τονίζει ότι είναι σημαντικό να χειραφετηθούν οι γυναίκες που 
ήδη συμμετέχουν στους τομείς αυτούς παρέχοντας σε αυτές τις ίδιες ευκαιρίες να 
ακολουθήσουν ελπιδοφόρους επαγγελματικές σταδιοδρομίες που ήδη διατίθενται σε 
άνδρες συναδέλφους τους·

13. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνδυάσουν την εκπαίδευση και τη συνεχή 
κατάρτιση, ιδίως σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς όπως οι δημιουργικές και 
πολιτιστικές βιομηχανίες, με στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης για τις νέες γυναίκες 
και τους νέους άνδρες, προκειμένου να περιορίσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, κινδυνεύοντας, συνεπώς να εκτεθούν σε κοινωνικό 
αποκλεισμό, και να εξασφαλίσουν ότι οι αποκτώμενες ικανότητες ανταποκρίνονται στις 
τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες και να παρέχουν 
επαρκή αντικειμενική πληροφόρηση για θέματα σχετικά με επιχειρήσεις, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες που αφορούν άμεσα τις γυναίκες 
επιχειρηματίες·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα προγράμματα διά βίου μάθησης και τις 
ευκαιρίες επαγγελματικής εκ νέου κατάρτισης που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες 
συμμετοχής για άνδρες και γυναίκες σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα και 
λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ανάγκες των καταρτιζόμενων, ιδιαίτερα τις ιδιαίτερες 
προσδοκίες των νέων γυναικών· υπογραμμίζει τη σημασία του επαγγελματικού 
επαναπροσανατολισμού ως μια δεύτερη ευκαιρία για αλλαγή σταδιοδρομίας για άνδρες 
και γυναίκες οι οποίοι οδηγήθηκαν σε νεαρή ηλικία σε ορισμένες κατηγορίες θέσεων 
εργασίας που παραδοσιακά κυριαρχούνταν από το ένα φύλο.
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