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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un 
ekonomikas atveseļošanai” (COM(2012)0582), bet pauž nožēlu, ka tā pilnīgi ignorē 
dzimuma dimensiju; uzsver, ka dzimuma dimensijas trūkums rūpniecības politikā 
palielina dzimumu nevienlīdzību, un aicina Komisiju un dalībvalstis starptautiskā, valstu 
un reģionālā līmenī izveidot mehānismus dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanai 
rūpniecības politikā;

2. uzsver sieviešu nepietiekamo pārstāvību rūpniecībā un attiecīgi centienos rūpniecības 
nozares atjaunošanai Eiropā, kā arī ar dzimumu saistītu pieeju un prasību trūkumu valsts, 
Eiropas un starptautiskā līmenī; uzsver — lai valsts līmenī ieviestu ES dzimumu 
līdztiesības stratēģiju, uzturot ciešu dialogu ar nozari, iestādēm, organizācijām un lēmumu 
pieņēmējiem, kā arī šādas stratēģijas rezultātā dalībvalstīm ir jāintegrē dzimumu 
līdztiesības aspekts, pārbaudot visu politikas jomu — pētniecības, ilgtspējīgas ražošanas 
un patēriņa — ietekmi uz sievietēm un vīriešiem;

3. uzsver — lai atjaunotu reģionu ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, ES vairs nevar 
atļauties neizmantot sieviešu vērtīgo potenciālu; tāpēc uzsver, cik svarīgi ir mudināt sniegt 
lielāku atbalstu sieviešu līdzdalībai zinātnes un tehnoloģiju nozarēs, kā arī nodrošināt 
sieviešu nepārtrauktu apmācību un izmantot viņu zināšanas gan pētniecības un zinātnes 
nozarēs, gan arī tradicionālajās rūpniecības nozarēs;

4. norāda, ka katru gadu Eiropā sievietes pārstāv vairāk nekā pusi no augstākās izglītības 
diplomu ieguvējiem; uzsver labvēlīgo ietekmi, ko kvalificētu sieviešu zināšanas varētu 
radīt uzņēmumos, jo īpaši saistībā ar Eiropas rūpniecības izaugsmi, ražīgumu un 
konkurētspēju, un tāpēc aicina ekonomikas, izglītības un sabiedriskās dzīves veidotājus, 
kā arī Komisiju sekmēt un nostiprināt sieviešu nozīmi ar rūpniecību saistītās jomās 
Eiropā;

5. aicina Eiropas kultūras un radošās nozares pilnībā izmantot sieviešu talantus un efektīvi 
veicināt mērķtiecīgu apmācību šajās strauji augošajās nozarēs; norāda uz kultūras un 
radošo nozaru sniegumu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, jo īpaši darbvietu 
radīšanā;

6. uzsver, ka vīriešu un sieviešu līdztiesībai un līdzsvarotai pārstāvniecībai visos posmos un 
visās rūpniecības nozarēs ir pozitīva ietekme uz ražīgumu un ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi un tāpēc tā būtu atzīstama kā vitāli svarīgs faktors Eiropas rūpniecības 
atjaunošanā, veicinot stipru, dažādotu un konkurētspējīgu rūpniecības bāzi; mudina 
Komisiju un dalībvalstis, izstrādājot jaunu rūpniecības politiku, lietot jaunu, sociālu un 
klimatam draudzīgu izaugsmes rādītāju, kas iekļauj labklājības neekonomiskos aspektus 
un primāri pievēršas jautājumiem, kuri ir saistīti ar ilgtspējīgu attīstību, piemēram, 
dzimumu līdztiesība, nabadzības izskaušana un siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšana;

7. norāda, ka ekonomikas ekoloģiska pārveidošana un pāreja uz zemas oglekļa emisijas 
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tautsaimniecību radīs milzīgu pieprasījumu pēc darba ņēmējiem tādos arodos vai 
profesijās, kur nepieciešama augsta līmeņa kvalifikācija; norāda, ka darba ņēmējām ir 
nozīmīga loma attiecībā uz RISE (Rūpniecības atdzimšana ilgtspējīgai Eiropai); aicina 
Padomi, Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai darba ņēmējas nav nepietiekami 
pārstāvētas vai pat atstumtas no apmācībām, projektiem un programmām ekoloģiskas 
pārveides jomā;

8. uzsver, ka ir jāizstrādā politiskās nostādnes, kur galvenā uzmanība ir pievērsta dzimumu 
stereotipu novēršanai jau no ļoti agrīna vecuma un izpratnes vairošanai skolotāju un 
studentu vidū, un ir jāveicina un jāatbalsta karjeras dažādošana gan jaunām sievietēm, gan 
jauniem vīriešiem;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt pieejamo kvalificēto cilvēkresursu un jo īpaši 
sieviešu talantu vērtības palielināšanu, kā arī stimulēt un sekmēt sieviešu uzņēmējdarbību, 
nodrošinot pienācīgas mērķtiecīgas apmācību un darbaudzināšanas programmas un 
sekmējot piekļuvi tehnikas, zinātnes, uzņēmējdarbības un atbalsta tīkliem gan darbības 
uzsākšanas posmā, gan visā uzņēmuma darbības ciklā;

10. aicina Komisiju, dalībvalstis un attiecīgās ieinteresētās personas novērtēt un pilnveidot 
cilvēku talantus un īstenot pasākumus, kas saskaņo privāto dzīvi ar darbu, tostarp 
nodrošinot pietiekamu daudzumu bērnu aprūpes iestāžu, lai maksimizētu sieviešu iespējas 
nodoties ilgtspējīgai un sakārtotai karjerai; tāpat aicina uz dzimumu līdzsvaru starp 
vīriešiem un sievietēm uzskatīt par normu visās rūpniecības jomās, atspoguļojot sieviešu 
kā lēmumu pieņēmēju un patērētāju lomu sabiedrībā;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis, izmantojot ES instrumentus, piemēram, struktūrfondus 
vai Eiropas Investīciju bankas (EIB) piedāvātos instrumentus, uzlabot un atvieglot MVU 
piekļuvi tradicionāliem un inovatīviem finansējuma avotiem un sekmēt sieviešu uzņēmēju 
piekļuvi citiem pieejamiem finansējuma avotiem, piemēram, īpašām dotācijām un riska 
kapitālam;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pretotos 
pašreizējiem stereotipiem, ka zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika 
(ZTIM) ir jomas, kurās pārsvarā strādā vīrieši, tādējādi visos posmos padarot virzību uz 
ZTIM pieejamāku sievietēm un meitenēm; uzsver, ka ir svarīgi palielināt to sieviešu 
iespējas, kas jau strādā šajās nozarēs, piedāvājot viņām līdzvērtīgas iespējas veidot 
daudzsološu karjeru, kas ir iespējama viņu līdzgaitniekiem vīriešiem;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis izglītību un nepārtrauktas apmācības, jo īpaši tādās īpašās 
jomās kā kultūra un radošās nozares, sasaistīt ar mērķtiecīgu nodarbinātības politiku 
jaunām sievietēm un vīriešiem nolūkā samazināt to jauno cilvēku skaitu, kuri agrīnā 
posmā aiziet no skolas, tādējādi radot sev sociālās atstumtības risku, un nodrošināt, ka 
iegūtās prasmes ir pietiekamas, lai apmierinātu pašreizējās un turpmākās darba tirgus 
vajadzības;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis rīkot kampaņas un nodrošināt pietiekamu un objektīvu 
informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, kā arī informāciju par sociālo 
pakalpojumu iespējām, kuras ir tieši paredzētas sievietēm uzņēmējām;
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15. aicina dalībvalstis atbalstīt mūžizglītības programmas un pārkvalifikācijas iespējas, kas 
nodrošina vienādas iespējas piedalīties vīriešiem un sievietēm visās nozarēs un visos 
līmeņos, un ņemt vērā apmācāmo personīgās vajadzības, tostarp jaunu sieviešu īpašās 
vēlmes; uzsver to, cik svarīga ir pārkvalificēšanās kā otrā iespēja mainīt karjeru tiem 
vīriešiem un sievietēm, kuri agrā jaunībā ir sākuši strādāt konkrētā darba kategorijā, kurā 
tradicionāli dominē viens dzimums.
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