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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés 
érdekében” című közleményét (COM(2012)0582), azonban sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a közlemény teljesen figyelmen kívül hagyja a nemek közötti egyenlőség kérdését; 
hangsúlyozza, hogy növeli a nemek közötti egyenlőtlenséget az, hogy a nemi szempontok 
hiányoznak az iparpolitikákból, és felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
iparpolitikáikba nemzetközi, nemzeti és regionális szinten egyaránt építsék be a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítésére szolgáló mechanizmusokat;

2. felhívja a figyelmet a nők alulreprezentáltságára az iparban és ennek következtében az 
Európa újraiparosítására irányuló erőfeszítésekben, valamint arra, hogy nemzeti, európai 
és nemzetközi szinten egyaránt hiányoznak a nemek szempontjait figyelembe vevő 
megközelítések és igények; kiemeli, hogy ennek következtében, valamint a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó uniós stratégia végrehajtása érdekében a tagállamoknak – szoros 
párbeszédet folytatva az iparágakkal, az intézményekkel, a szervezetekkel és a 
döntéshozókkal – be kell építeniük a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését, 
vagyis valamennyi politikájukat – többek között a kutatásra, a fenntartható termelésre és 
fogyasztásra irányulókat – meg kell vizsgálniuk abból a szempontból, hogy milyen eltérő 
hatással vannak a nőkre és a férfiakra;

3. hangsúlyozza, hogy régiói gazdasági növekedésének és versenyképességének újraindítása 
érdekében az Unió többé nem engedheti meg magának, hogy ne használja ki a nők által 
képviselt széles körű lehetőségeket; hangsúlyozza ezért, hogy bátorítani kell a nőket a 
tudományos és műszaki ágazatokban való intenzívebb részvételre, illetve biztosítani kell a 
nők folyamatos képzését a kutatási és a tudományos ágazatban, valamint a 
hagyományosabb iparágakban egyaránt, kihasználva képesítéseiket;

4. felhívja a figyelmet arra, hogy az európai felsőoktatásban évente diplomát szerzők több 
mint fele nő; hangsúlyozza, hogy a képesítéssel rendelkező nők készségei pozitív hatással 
lehetnek a vállalkozásokra, különösen az európai ipar növekedését, termelékenységét és 
versenyképességét tekintve, ezért felszólítja a gazdasági, oktatási és társadalmi területeken 
érintett szereplőket és a Bizottságot, hogy mozdítsák elő és támogassák a nők 
szerepvállalását Európa ipari ágazataiban;

5. szorgalmazza a nők tehetségének lehető legnagyobb mértékű kiaknázását Európa 
kulturális és kreatív ágazataiban, valamint sürgeti, hogy e gyorsan fejlődő ágazatban 
hatékonyan támogassák a célzott képzéseket; rámutat arra, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak hozzájárulhatnak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez, különösen a 
munkahelyteremtéshez;

6. hangsúlyozza, hogy az esélyegyenlőség, valamint a férfiak és nők kiegyenlített jelenléte 
valamennyi szinten és valamennyi iparágban kedvezően hat a termelékenységre és a 
fenntartható gazdasági növekedésre, ezért Európa újraiparosításában döntő szerepű 
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alapelvként kellene elismerni, amely a szilárd, változatos és versenyképes ipari háttér 
előmozdítója; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az új iparpolitikák kidolgozása 
során alkalmazzanak egy olyan új, szociálisan érzékeny és éghajlatbarát növekedési 
mutatót, amely a jólét nem gazdasági jellegű szempontjait is figyelembe veszi, és amely 
elsősorban a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célokra összpontosít, például a nemek 
közötti egyenlőségre, a szegénység csökkentésére és az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának mérséklésére;

7. felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdaság környezetbarát átalakítása és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságba való átmenet óriási keresletet teremt a szakképesítéssel 
vagy szakképzettséggel rendelkező munkaerő iránt; megemlíti, hogy a női munkavállalók 
fontos szerepet játszanak a RISE kezdeményezésben (a fenntartható Európára irányuló 
„ipari reneszánsz”); kéri, hogy a Tanács, a Bizottság és a tagállamok gondoskodjanak 
arról, hogy a női munkavállalók ne legyenek alulreprezentálva a környezetbarát 
átalakulással kapcsolatos képzésekben, projektekben és programokban, illetve ne 
legyenek kizárva ezekből;

8. hangsúlyozza, hogy olyan szakpolitikákat kell kialakítani, amelyek a nemi sztereotípiák 
kisgyermekkortól való leépítésére, a tanárok és a diákok tudatosságnövelő képzésére 
helyezik a hangsúlyt, és amelyek ösztönzik és támogatják a fiatal nők és férfiak változatos 
szakmai pályafutásának kialakulását;

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a rendelkezésre álló emberi 
erőforrások és elsősorban a nők tehetségének kiaknázását, valamint mind az indulás 
idején, mind a cég egész üzleti ciklusa alatt megfelelő célzott képzésekkel és 
mentorprogramokkal, valamint a technikai, tudományos, üzleti és támogatói hálózatokhoz 
történő hozzáférés megkönnyítésével ösztönözzék és mozdítsák elő a nők vállalkozói 
tevékenységeit;

10. felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és az érdekelt feleket, hogy becsüljék meg és 
fejlesszék az emberi tehetséget, továbbá hajtsanak végre olyan intézkedéseket, amelyek 
lehetővé teszik a munka és a családi élet összeegyeztetését – beleértve elegendő 
gyermekgondozási létesítmény biztosítását – annak érdekében, hogy a nőknek minden 
lehetőségük meglegyen a tartós és rendszeres munkavégzésre; egyúttal felszólít, hogy az 
ipar valamennyi szegmensében a nők és férfiak közötti egyensúly legyen a norma, 
tükrözve a nőknek a társadalomban döntéshozóként és fogyasztóként betöltött szerepét;

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy uniós intézkedésekkel – például a 
strukturális alapokkal vagy az Európai Beruházási Bank (EBB) által rendelkezésre 
bocsátott eszközökkel – javítsa és könnyítse meg a kkv-k hagyományos és innovatív 
pénzügyi forrásokhoz való hozzájutását, és könnyítse meg a női vállalkozók más elérhető 
finanszírozási forrásokhoz, például különleges támogatásokhoz és kockázati tőkéhez való 
hozzájutását;

12. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges 
intézkedést azon sztereotípia ellensúlyozása érdekében, miszerint a tudomány, a 
technológia, a mérnöki tudományok és a matematika (az ún. „STEM”) területein 
túlsúlyban vannak a férfiak, ezáltal minden szinten hozzáférhetőbbé téve e területeket a 
nők és a lányok számára; hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a már e területeken 
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tevékenykedő nők számára az ígéretes karrier kiépítése érdekében ugyanolyan 
lehetőségeket kell biztosítani, mint férfitársaik számára;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az oktatási és továbbképzési politikákat –
különösen egyes ágazatokban, például a kulturális és kreatív iparágakban – a fiatal nőkre 
és férfiakra irányuló, célzott foglalkoztatási politikákkal ötvözzék a célból, hogy 
csökkentsék az iskolát korán elhagyó – így a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett –
fiatalok számát és biztosítsák, hogy a megszerzett készségek összhangban állnak a 
jelenlegi és jövőbeli munkaerő-piaci igényekkel;

14. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kimondottan a női munkavállalók 
számára szervezzenek kampányokat és nyújtsanak elegendő elfogulatlan tájékoztatást az 
üzleti élethez kapcsolódó kérdésekről és a szociális szolgáltatási létesítményekről;

15. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák az egész életen át tartó tanulási programokat és 
a foglalkoztatás keretében rendelkezésre álló átképzési lehetőségeket, valamennyi 
ágazatban és valamennyi szinten egyenlő részvételi feltételeket biztosítva a férfiak és nők 
számára, és figyelembe véve a tanulók személyes igényeit, nem utolsósorban a fiatal nők 
különleges törekvéseit; hangsúlyozza az átképzés jelentőségét, amely második lehetőség 
lehet a karrierváltásra azon férfiak és nők számára, akiket fiatal korukban a 
hagyományosan valamelyik nem által dominált munkatípusok felé irányítottak.
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