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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos 
augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012) 0582), tačiau apgailestauja, kad jame 
visiškai neatsižvelgta į lyčių aspektą; pabrėžia, kad neįtraukiant lyčių aspekto į pramonės 
politiką didėja lyčių nelygybė, ir ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti lyčių aspekto 
integravimo į pramonės politiką priemones tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis;

2. pabrėžia, kad moterims nepakankamai atstovaujama pramonės sektoriuje ir, savo ruožtu, 
Europos reindustrializacijos procese, be to, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu 
lygmenimis nesivadovaujama lyties problemai aktualiais principais ir nekeliami šiai 
problemai aktualūs reikalavimai; pabrėžia, kad dėl to ir siekiant įgyvendinti ES lyčių 
lygybės strategiją nacionaliniu lygmeniu valstybės narės, palaikydamos glaudų dialogą su 
pramonės atstovais, institucijomis, organizacijomis ir sprendimų priėmėjais, turi integruoti 
lyčių aspektą, t. y. peržiūrėti visų sričių, įskaitant mokslinių tyrimų, tausios gamybos ir 
vartojimo, politiką atsižvelgdamos į skirtingą jų poveikį moterims ir vyrams;

3. pabrėžia, kad, siekdama atgaivinti savo ekonomikos augimą ir savo regionų 
konkurencingumą, ES nebegali sau leisti nepaisyti didžiulio moterų potencialo; todėl 
pabrėžia, kad svarbu skatinti moteris pastoviau dalyvauti mokslo ir technologijų sektorių 
veikloje, taip pat užtikrinti nuolatinį moterų mokymą ir panaudoti jų kvalifikacijas tiek 
tyrimų ir mokslo sektoriuose, tiek tradicinėje pramonėje;

4. pažymi, kad Europoje moterys kasmet sudaro daugiau negu pusę aukštąjį išsilavinimą 
įgijusių asmenų; atkreipia dėmesį į teigiamą poveikį, kurį kvalifikuotų moterų įgūdžiai 
galėtų daryti įmonėms, pirmiausia Europos pramonės augimui, produktyvumui ir 
konkurencingumui, todėl ragina ekonomikos, švietimo ir socialinės srities 
suinteresuotąsias šalis ir Komisiją skatinti ir stiprinti moterų vaidmenį Europos pramonės 
sektoriuose;

5. ragina Europos kultūros ir kūrybos pramonę visapusiškai pasinaudoti moterų talentais ir 
veiksmingai skatinti tikslinius mokymus šiame sparčiai besivystančiame pramonės 
sektoriuje; primena kultūros ir kūrybos sektorių indėlį siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų, pirmiausia tikslo kurti darbo vietas;

6. pabrėžia, kad lygios galimybės ir proporcingas atstovavimas vyrams ir moterims visais 
lygmenimis ir visuose pramonės sektoriuose teigiamai veikia produktyvumą ir tvarų 
ekonomikos augimą ir todėl reikėtų pripažinti, kad tai atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį 
Europos reindustrializacijos procese – remiant tvirtą, įvairią ir konkurencingą pramonės 
bazę; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares vystant naują pramonės politiką 
pradėti taikyti naują socialinį ir klimatui nekenksmingą augimo rodiklį, kuris apimtų 
neekonominius gerovės aspektus ir pagal kurį dėmesys pirmiausia būtų skiriamas su tvariu 
vystymusi susijusiems tikslams, pvz., lyčių lygybei, skurdo mažinimui ir mažesniam 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui;
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7. pažymi, kad dėl ekonomikos ekologiškėjimo ir perėjimo prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos labai išaugs darbuotojų, atstovaujančių įgūdžių 
reikalaujantiems amatams arba profesijoms, paklausa; atkreipia dėmesį į tai, kad moterys 
darbuotojos atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant pramonės atgimimą tvarios Europos 
tikslu; ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad moterims darbuotojoms 
nebūtų pernelyg menkai atstovaujama rengiant su ekologiniu pertvarkymu susijusius 
mokymus, projektus ir programas ar jos netgi nebūtų į juos įtraukiamos;

8. pabrėžia, kad būtina formuoti politiką, kuria ypatingas dėmesys būtų skiriamas lyčių 
stereotipų griovimui nuo labai ankstyvo amžiaus, mokytojų ir mokinių sąmoningumo 
ugdymui, taip pat skatinamas ir remiamas merginų ir vaikinų karjeros įvairinimas;

9. ragina Komisiją ir valstybes nares remti turimo kvalifikuoto žmogiškojo kapitalo ir 
pirmiausia moterų talentų optimizavimą, taip pat skatinti moterų verslumą ir sudaryti jam 
palankesnes sąlygas rengiant atitinkamus tikslinius mokymus ir patariamąsias programas 
bei palengvinant prieigą prie techninių, mokslinių, verslo ir paramos tinklų pradžios etapu 
ir per visą įmonės veiklos ciklą;

10. ragina Komisiją, valstybes nares ir atitinkamas suinteresuotąsias šalis vertinti ir plėtoti 
žmogiškąjį talentą ir įgyvendinti priemones, skirtas darbui ir šeiminiam gyvenimui derinti, 
įskaitant pakankamos vaikų priežiūros infrastruktūros užtikrinimą, siekiant moterims 
sudaryti kuo didesnes galimybes siekti ilgalaikės ir pastovios karjeros; taip pat ragina 
užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų norma visose pramonės dalyse – atsižvelgiant į moters, 
kaip sprendimų priėmėjos ir vartotojos, vaidmenį visuomenėje;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares naudojantis tokiomis ES priemonėmis, kaip 
struktūriniai fondai, arba Europos investicijų banko (EIB) teikiamomis priemonėmis, 
pagerinti ir palengvinti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) prieigą prie finansavimo iš 
tradicinių ir naujoviškų šaltinių, taip pat sudaryti moterims verslininkėms lengvesnę 
prieigą prie kitų prieinamų finansavimo šaltinių, pvz., prie specialiųjų dotacijų ir rizikos 
kapitalo;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių siekiant kovoti su 
esamais stereotipais – kad mokslas, technologijos, inžinerija ir matematika yra vyrų 
dominuojamos sritys – ir taip užtikrinti, kad šios sritys visais etapais būtų labiau 
prieinamos moterims ir mergaitėms; atkreipia dėmesį į šiose srityse jau dirbančių moterų 
įgalinimo svarbą siūlant joms tas pačias galimybes siekti daug žadančios karjeros, 
kuriomis naudojasi ir jų kolegos vyrai;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares derinti švietimą ir tęstinį mokymą, ypač tokiuose 
specifiniuose sektoriuose, kaip kultūros ir kūrybos pramonė, įgyvendinant tikslinę 
merginoms ir vaikinams skirtą užimtumo politiką, siekiant sumažinti mokyklas anksti 
paliekančių jaunuolių, taip rizikuojančių tapti socialiai atskirtais, skaičių, ir užtikrinti, kad 
įgytų įgūdžių pakaktų dabartiniams ir būsimiesiems darbo rinkos poreikiams patenkinti;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares rengti kampanijas ir teikti pakankamai nešališką 
informaciją su verslu susijusiais klausimais, taip pat teikti informaciją apie tiesiogiai 
moterims verslininkėms numatytas socialines paslaugas;
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15. ragina valstybes nares remti mokymosi visą gyvenimą programas ir profesinio 
perkvalifikavimo galimybes, kuriomis visuose sektoriuose ir visais lygmenimis vyrams ir 
moterims būtų užtikrinamos lygios galimybės dalyvauti ir kuriomis būtų atsižvelgta į 
besimokančiojo asmenines reikmes, ypač į konkrečius merginų siekius; pabrėžia 
perkvalifikavimo svarbą, nes tai antra galimybė pakeisti karjeros kryptį vyrams ir 
moterims, kurie būdami jauni buvo nukreipti rinktis tokios kategorijos darbo sritį, kurioje 
tradiciškai dominavo vienos lyties atstovai.
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