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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. peab kiiduväärseks komisjoni teatist „Tugevam Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja 
taastumiseks” (COM(2012)0582), kuid kahetseb, et selles ei arvestata vähimalgi määral 
soolist mõõdet; rõhutab, et soolise aspekti puudumine tööstuspoliitikas suurendab soolist 
ebavõrdsust ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma rahvusvahelisel, riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil tööstuspoliitikas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
mehhanisme;

2. juhib tähelepanu naiste alaesindatusele tööstusvaldkonnas ja sellest tulenevalt ka Euroopa 
taasindustrialiseerimises, ning soopõhiste lähenemisviiside ja nõudmiste puudumisele 
riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil; rõhutab, et sellest tulenevalt ning ELi 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia elluviimiseks riiklikul tasandil peavad liikmesriigid 
tihedas dialoogis tööstuse, institutsioonide, organisatsioonide ja otsustajatega integreerima 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kõigisse, sealjuures teadusuuringuid, säästvat 
tootmist ja tarbimist puudutavatesse poliitikavaldkondadesse sellisel viisil, et arvestataks 
selle erinevat mõju naistele ja meestele;

3. rõhutab, et piirkondade majanduskasvu ja konkurentsivõime taastamiseks ei saa EL enam 
endale lubada rikkaliku naispotentsiaali ignoreerimist; rõhutab seda silmas pidades, 
kuivõrd oluline on soodustada naiste püsivamat osalemist teadus- ja tehnoloogiasektorites, 
tagada nende jätkuv koolitamine ning saada kasu nende kvalifikatsioonist nii uurimis- ja 
teadussektoris kui ka traditsioonilisemates tööstusharudes;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et naised moodustavad igal aastal rohkem kui poole Euroopa 
kõrgkoolide lõpetajatest; juhib tähelepanu positiivsele mõjule, mida kvalifitseeritud naiste 
oskused võiksid avaldada ettevõtetele, eriti Euroopa tööstuse kasvule, produktiivsusele ja 
konkurentsivõimele, ning kutsub seetõttu majandus-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna 
sidusrühmi ning komisjoni üles edendama ja tugevdama naiste rolli Euroopa 
tööstussektorites;

5. nõuab naiste annete täielikku ärakasutamist Euroopa kultuuri- ja loomevaldkondades ning 
sihipärase koolituse tulemuslikku edendamist selles kiiresti arenevas sektoris; juhib 
tähelepanu kultuuri- ja loomevaldkonna tähtsusele strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamisel ja eriti töökohtade loomisel;

6. rõhutab, et meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne esindatus tööstuse kõigis 
sektorites ja kõigil tasanditel mõjub positiivselt nii tootlikkusele kui ka jätkusuutlikule 
majanduskasvule ning seetõttu tuleks tunnistada selle keskset tähtsust Euroopa 
taasindustrialiseerimisel, kuna see aitab edendada tugevat, mitmekesist ja 
konkurentsivõimelist tööstusbaasi; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
kohaldaksid uue tööstuspoliitika väljatöötamisel uut ühiskondlikku ja kliimahoidlikku 
kasvunäitajat, mis hõlmab heaolu mittemajanduslikke aspekte ning keskendub peamiselt 
sellistele säästva arengu eesmärkidele nagu sooline võrdõiguslikkus, vaesuse 
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vähendamine ja kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramine;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et majanduse keskkonnasõbralik ümberkujundamine ja 
üleminek väiksema süsinikuheitega majandusele tekitab tohutu nõudluse oskustööliste ja 
spetsialistide järele; viitab tõsiasjale, et naissoost töötajatel on suur osatähtsus strateegias 
RISE (tööstuse taassünd jätkusuutliku Euroopa nimel); kutsub nõukogu, komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama, et naissoost töötajad ei oleks ökoloogilise ümberkujundamisega 
seotud koolitustel, projektides ja programmides krooniliselt alaesindatud või neist koguni 
kõrvale jäetud;

8. rõhutab vajadust töötada välja poliitikapõhimõtted, milles keskendutakse soostereotüüpide 
lammutamisele juba varasest lapsepõlvest ning õpetajate ja õpilaste teadlikkuse tõstmise 
koolitustele ning millega julgustatakse ja toetatakse nii tütarlaste kui ka noormeeste 
karjäärivõimaluste mitmekesistamist;

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama juba olemasoleva kvalifitseeritud 
inimkapitali, eriti naiste annete väärtustamist ning stimuleerima ja hõlbustama naiste 
ettevõtlust, pakkudes vastavaid sihtotstarbelisi koolitus- ja juhendamisprogramme ning 
hõlbustades juurdepääsu tehnilistele, teaduslikele, ettevõtlusalastele ja tugivõrgustikele nii 
ettevõtete algjärgus kui ka kogu ettevõtlustsükli jooksul;

10. kutsub komisjoni, liikmesriike ja asjaomaseid sidusrühmi üles väärtustama ja arendama 
inimeste andeid ning rakendama meetmeid töö- ja pereelu ühitamiseks, muu hulgas 
pakkuma piisavaid lastehoiuvõimalusi, et maksimeerida naiste pikaajalise ja pideva 
tööalase karjääri võimalusi; nõuab samaaegselt soolise tasakaalu muutmist normiks kõigis 
tööstusvaldkondades, arvestades naiste kui otsustajate ja tarbijate tähtsust ühiskonnas;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama ja lihtsustama ELi vahendite (näiteks 
struktuurifondid ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) poolt kättesaadavaks tehtud 
vahendid) abil VKEde juurdepääsu traditsioonilistele ja uuenduslikele rahastamisallikatele 
ning hõlbustama naisettevõtjate juurdepääsu muudele olemasolevatele 
rahastamisallikatele, näiteks eritoetustele ja riskikapitalile;

12. palub, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed võitluseks 
stereotüüpidega, mille kohaselt loodus-, tehnika- ja insenerierialad ning matemaatika on 
meeste pärusmaa, ning muudaksid sellega need alad kõigis etappides naistele ja 
tütarlastele kättesaadavamaks; rõhutab, kui oluline on toetada neis valdkondades juba 
tegutsevaid naisi ja pakkuda neile samasuguseid paljutõotavaid karjäärivõimalusi nagu 
nende meeskolleegidele;

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kombineerima haridust ja jätkukoolitust noortele 
naistele ja meestele suunatud sihipärase tööhõivepoliitikaga, eriti teatud sektorites, näiteks 
kultuuri- ja loomevaldkonnas, et vähendada koolist varakult lahkuvate ja seetõttu 
sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate noorte arvu ning tagada, et omandatud oskused oleksid 
tööturu praeguste ja tulevaste vajaduste rahuldamiseks piisavad;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles korraldama kampaaniaid ja esitama otseselt 
naisettevõtjatele suunatud piisavat ja erapooletut teavet nii ettevõtlusega seotud küsimuste 
kui ka sotsiaalteenuste kohta;
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15. kutsub liikmesriike üles toetama elukestva õppe programme ja ümberõppe võimalusi, mis 
tagavad kõigis sektorites ja igal tasemel meestele ja naistele osalemiseks võrdsed 
võimalused ning kus võetakse arvesse õppurite isiklikke vajadusi ja kindlasti ka noorte 
naiste püüdlusi; rõhutab ümberõppe olulisust, kuna see pakub karjäärimuutuse võimalust 
neile meestele ja naistele, kes sattusid noorena sedalaadi tööle, mida tavapäraselt tegid 
valdavalt ühe sugupoole esindajad.
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