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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden 
kasvua ja elpymistä varten” (COM(2012)0582) mutta pitää valitettavana, että 
tiedonannossa ei lainkaan käsitellä sukupuoliulottuvuutta; painottaa, että 
sukupuolinäkökulmien puuttuminen teollisuuspolitiikasta lisää sukupuolten epätasa-arvoa, 
ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan teollisuuspoliittisten toimien 
yhteydessä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen mekanismeja kansainvälisellä, 
kansallisella ja alueellisella tasolla;

2. painottaa, että naiset ovat aliedustettuina teollisuudessa ja siten Euroopan 
uudelleenteollistamispyrkimyksissä ja että kansallisella, Euroopan ja kansainvälisellä 
tasolla ei ole sukupuolittain eriteltyjä lähestymistapoja ja vaatimuksia; korostaa, että 
tämän vuoksi ja EU:n sukupuolten tasa-arvostrategian täytäntöönpanemiseksi kansallisella 
tasolla jäsenvaltioiden on tiiviissä vuoropuhelussa teollisuuden, instituutioiden, 
organisaatioiden ja päätöksentekijöiden kanssa sisällytettävä sukupuolten tasa-arvo 
kaikkiin politiikkoihin – myös niihin, jotka käsittelevät tutkimusta, kestävää kehitystä ja 
kulutusta – siten, että tarkastellaan niiden erilaisia vaikutuksia naisiin ja miehiin;

3. painottaa, että palauttaakseen alueidensa talouskasvun ja kilpailukyvyn EU ei voi jättää 
vankkaa naispotentiaaliaan huomiotta; korostaa siksi, että on tärkeää rohkaista naisia 
osallistumaan enemmän tieteen ja teknologian aloille sekä taata naisten jatkuva koulutus 
ja hyödyntää heidän pätevyyttään niin tutkimuksen ja tieteen alalla kuin perinteisen 
teollisuuden aloilla;

4. toteaa, että naiset suorittavat vuosittain yli puolet korkea-asteen tutkinnoista Euroopassa; 
painottaa myönteistä vaikutusta, jota ammattitaitoisten naisten osaamisella voitaisiin tuoda 
yrityksiin varsinkin eurooppalaisen teollisuuden kasvun, tuottavuuden ja kilpailukyvyn 
kannalta, ja kehottaa tämän vuoksi talouden, koulutusalan ja sosiaalialan toimijoita ja 
komissiota edistämään ja vahvistamaan naisten asemaa teollisuuteen liittyvillä aloilla 
Euroopassa;

5. kehottaa Euroopan kulttuurialaa ja luovia aloja hyödyntämään täysin naisten lahjoja sekä 
edistämään käytännössä tälle nopeasti kasvavalle alalle kohdennettua koulutusta; 
muistuttaa kulttuurialan ja luovien alojen panoksesta Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa ja erityisesti uusien työpaikkojen luomisessa;

6. korostaa, että miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet ja tasapainoinen edustus 
teollisuuden kaikilla tasoilla ja aloilla edistävät tuottavuutta ja kestävää talouskasvua ja 
että niiden tärkeä rooli Euroopan uudelleenteollistamisessa olisi tunnustettava, koska ne 
edistävät vahvaa, monipuolista ja kilpailukykyistä teollisuuspohjaa; vaatii, että kun 
komissio ja jäsenvaltiot laativat uusia teollisuuspolitiikkoja, ne soveltavat uutta sosiaalista 
ja ympäristöystävällisyyden huomioon ottavaa kasvuindikaattoria, joka kattaa 
hyvinvoinnin muut kuin taloudelliset näkökohdat ja jossa keskitytään ensisijaisesti 
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kestävää kehitystä koskeviin tavoitteisiin, kuten sukupuolten tasa-arvoon, köyhyyden 
vähentämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen;

7. toteaa, että talouden ekologinen muuntaminen sekä siirtyminen vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaan talouteen johtaa valtavaan ammattitaitoisten työntekijöiden kysyntään; 
toteaa, että naistyöntekijöillä on merkittävä rooli RISE-strategiassa (teollisuuden 
renessanssi kestävää Eurooppaa varten); kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että naistyöntekijät eivät jää aliedustetuiksi ekologista rakennemuutosta 
koskevissa hankkeissa, ohjelmissa ja koulutuksessa tai jää kokonaan niiden ulkopuolelle;

8. korostaa, että tarvitaan toimintalinjoja, joissa keskitytään sukupuolistereotypioiden 
purkamiseen mahdollisimman varhaisesta iästä lähtien ja opettajien ja oppilaiden 
valistamiseen ja joilla edistetään ja tuetaan niin nuorten naisten kuin miestenkin työurien 
monipuolistamista;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään saatavilla olevan ammattitaitoisen 
työvoiman ja erityisesti naisten taitojen hyödyntämistä sekä kannustamaan ja 
helpottamaan naisten yrittäjyyttä tarjoamalla asianmukaisia kohdennettuja koulutus- ja 
perehdytysohjelmia sekä helpottamalla pääsyä teknisiin, tieteellisiin ja liiketoimintaa 
koskeviin verkostoihin ja tukiverkostoihin sekä yrityksen käynnistämisvaiheessa että sen 
elinkaaren aikana;

10. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja asianomaisia sidosryhmiä arvostamaan ja 
kehittämään inhimillistä osaamista ja panemaan täytäntöön toimenpiteitä työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamiseksi, mukaan luettuna riittävien lastenhoitopalvelujen 
tarjoaminen, jotta voidaan maksimoida naisten mahdollisuudet tehdä kestävää ja 
säännöllistä uraa; vaatii myös asettamaan miesten ja naisten välisen tasapainon normiksi 
kaikilla teollisuuden aloilla siten, että se vastaa naisten roolia yhteiskunnassa 
päätöksentekijöinä ja kuluttajina;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään ja helpottamaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada perinteistä tai innovatiivista rahoitusta käyttämällä EU:n välineitä, 
kuten rakennerahastoja ja Euroopan investointipankin (EIP) tarjoamia keinoja, sekä 
edistämään naisyrittäjien mahdollisuuksia saada muuta rahoitusta, kuten erityistukea ja 
riskipääomarahoitusta;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta 
voidaan torjua nykyisiä stereotypioita, joiden mukaan luonnontieteet, teknologia, 
insinööritieteet ja matematiikka (STEM) ovat miesten hallitsemia aloja, jolloin 
STEM-ura-alueet ovat helpommin naisten ja tyttöjen ulottuvilla kaikilla tasoilla; korostaa, 
että on tärkeää voimaannuttaa näillä aloilla jo toimivia naisia tarjoamalla heille samat 
mahdollisuudet tehdä lupaavaa uraa kuin heidän mieskollegoillaan on;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varsinkin kulttuurialan ja luovan alan kaltaisilla 
erityisillä elinkeinoelämän aloilla yhdistämään koulutuksen ja täydennyskoulutuksen 
nuoria naisia ja miehiä koskevaan kohdennettuun työllistämispolitiikkaan, jotta voidaan 
vähentää syrjäytymisvaarassa olevien koulupudokkaiden määrää sekä varmistaa, että 
hankitut taidot vastaavat työmarkkinoiden nykyisiä ja tulevia tarpeita;
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14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita järjestämään kampanjoita ja tarjoamaan riittävästi 
puolueetonta tietoa liiketoimintaan liittyvistä seikoista sekä tarjoamaan tietoa erityisesti 
naisyrittäjille tarkoitetuista sosiaalipalveluista;

15. kehottaa komissiota tukemaan elinikäisen oppimisen ohjelmia ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia, joilla varmistetaan miesten ja naisten yhtäläiset 
mahdollisuudet kaikilla aloilla ja tasoilla ja otetaan huomioon koulutettavien ja erityisesti 
nuorten naisten erityiset toiveet; painottaa uudelleenkoulutuksen merkitystä toisena 
mahdollisuutena uranvaihtoon miehille ja naisille, jotka nuorena ovat ohjautuneet 
tiettyihin, perinteisesti jommankumman sukupuolen hallitsemiin ammattiryhmiin.
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