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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie met de titel "Een sterkere Europese 
industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel" (COM(2012)0582), maar 
betreurt het dat daarin volledig voorbij wordt gegaan aan de genderdimensie; benadrukt 
dat het ontbreken van genderperspectieven in het industriebeleid de genderongelijkheid 
doet toenemen, en roept de Commissie en de lidstaten op om mechanismen in te stellen 
voor gendermainstreaming in het industriebeleid op internationaal, nationaal en regionaal 
niveau;

2. wijst op de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de industrie en bijgevolg in het 
streven om Europa te herindustrialiseren, evenals op het ontbreken van genderspecifieke 
benaderingen en eisen op nationaal, Europees en internationaal niveau; benadrukt dat de 
lidstaten daarom, en ook om de Europese strategie voor gendergelijkheid op nationaal 
niveau toe te passen, verplicht zijn om in nauwe dialoog met de industrie, instellingen, 
organisaties en besluitvormers gendermainstreaming door te voeren, in de zin dat alle 
beleidsmaatregelen – zo ook op het vlak van onderzoek, duurzame productie en 
consumptie – worden gescreend op de uiteenlopende gevolgen daarvan voor vrouwen en 
mannen;

3. benadrukt dat de EU, als zij de economische groei en de concurrentiekracht van haar 
regio's opnieuw wil aanwakkeren, haar grote vrouwelijke potentieel niet langer kan 
negeren; benadrukt daarom dat het belangrijk is om de permanente bijdrage van vrouwen 
aan de wetenschappelijke en de technologische sector te bevorderen en de voortdurende 
scholing van vrouwen te garanderen en hun kwalificaties te benutten, zowel in de sectoren 
onderzoek en wetenschap als in meer traditionele sectoren;

4. wijst erop dat meer dan de helft van de studenten die elk jaar afstuderen in het hoger 
onderwijs in Europa vrouw is; benadrukt de voordelen die de vaardigheden van 
gekwalificeerde vrouwen kunnen opleveren voor ondernemingen, met name voor de 
groei, de productiviteit en het concurrentievermogen van de Europese industrie, en roept 
de verschillende spelers in het bedrijfsleven, het onderwijs en het maatschappelijk 
middenveld en de Europese Commissie er daarom toe op de rol van vrouwen in de 
verschillende domeinen in Europa te bevorderen en te versterken;

5. pleit ervoor om de talenten van vrouwen in de Europese culturele en creatieve sector 
optimaal te benutten en op een efficiënte manier opleidingen te stimuleren die specifiek 
gericht zijn op deze snel evoluerende sector; wijst op de bijdrage die de culturele en 
creatieve sector levert aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, met name wat 
het scheppen van banen betreft;

6. benadrukt dat gelijke kansen en een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen op alle niveaus en in alle sectoren van de industrie positieve gevolgen hebben 
voor de productiviteit en duurzame economische groei, en daarom moeten worden erkend 
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als een cruciale factor in de herindustrialisering van Europa, omdat daardoor een sterke, 
gediversifieerde en concurrerende industriële basis in de hand wordt gewerkt; dringt er bij 
de Commissie en de lidstaten op aan om bij de ontwikkeling van een nieuw 
industriebeleid een nieuwe, maatschappelijke en klimaatvriendelijke indicator voor groei 
te hanteren, waarin niet-economische aspecten met betrekking tot welzijn worden 
opgenomen en waarin het accent voornamelijk ligt op doelstellingen die verband houden 
met duurzame ontwikkeling, zoals gendergelijkheid, armoedebestrijding en een lagere 
uitstoot van broeikasgassen;

7. wijst erop dat de ecologische omzetting van de economie en de overgang naar een 
koolstofarme economie zullen leiden tot een grote vraag naar werknemers met een 
ambachtelijke scholing of beroepsopleiding; wijst erop dat vrouwelijke werknemers een 
belangrijke rol spelen in de strategie voor de opleving van de industrie voor een duurzaam 
Europa (RISE); verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat 
vrouwelijke werknemers niet ondervertegenwoordigd zijn in of zelfs uitgesloten zijn van 
opleidingen, projecten en programma's op het gebied van ecologische transformatie;

8. benadrukt dat beleid moet worden uitgewerkt waarin de nadruk ligt op het ontzenuwen 
van genderstereotypen vanaf jonge leeftijd en op opleidingen voor de bewustmaking van 
leraren en leerlingen, en waarin loopbaandiversificatie voor zowel jonge vrouwen als 
mannen wordt gestimuleerd en ondersteund;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten de beschikbare gekwalificeerde arbeidskrachten en 
met name de talenten van vrouwen te benutten en vrouwelijk ondernemerschap te 
bevorderen en te vergemakkelijken, door de juiste gerichte opleidings- en 
mentorprogramma's aan te bieden, en door de toegang tot technische, wetenschappelijke, 
zakelijke en ondersteunende netwerken te vergemakkelijken, zowel in de oprichtingsfase 
als gedurende de hele levenscyclus van een onderneming;

10. verzoekt de Commissie, de lidstaten en alle belanghebbenden om menselijk talent op 
waarde te schatten en te ontwikkelen, en maatregelen te treffen voor een beter evenwicht 
tussen werk en gezin, inclusief toereikende faciliteiten voor kinderopvang, om vrouwen 
alle mogelijke kansen te bieden voor een ononderbroken en stabiele carrière; pleit tevens 
voor genderevenwicht tussen mannen en vrouwen als norm in alle sectoren van de 
industrie, waarmee de rol van vrouwen in de samenleving als besluitvormers en 
consumenten wordt weerspiegeld;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten om met behulp van de EU-instrumenten, zoals de 
structuurfondsen en de instrumenten die door de Europese Investeringsbank ter 
beschikking zijn gesteld, de toegang van kmo's tot traditionele en innovatieve 
financieringsinstrumenten te verbeteren en te vergemakkelijken, en de toegang van 
vrouwelijke ondernemers tot andere financieringsbronnen te vergemakkelijken, zoals 
speciale beurzen en risicokapitaal;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten alle maatregelen te nemen die nodig zijn om het 
hardnekkige stereotype dat exacte wetenschappen, technologie, technische wetenschappen 
en wiskunde door mannen gedomineerde vakgebieden zijn, op te heffen, waardoor dit 
carrièrepad in alle stadia toegankelijker wordt voor vrouwen en meisjes; benadrukt dat 
vrouwen die al actief zijn in deze sectoren moeten worden gesterkt door ze dezelfde 
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kansen te bieden op een veelbelovende carrière als hun mannelijke collega's;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten om onderwijs en permanente scholing te 
combineren met gericht werkgelegenheidsbeleid voor jonge vrouwen en mannen, met 
name in specifieke sectoren zoals de culturele en de creatieve branche, om het aantal 
jongeren dat vroegtijdig stopt met school en daardoor het risico loopt op sociale 
uitsluiting, in te dammen, en om ervoor te zorgen dat de verworven vaardigheden 
toereikend zijn om te voldoen aan de huidige en de toekomstige behoeften op de 
arbeidsmarkt;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten campagnes te organiseren en voldoende objectieve 
informatie te verstrekken over bedrijfsgerelateerde zaken, evenals informatie over sociale 
diensten die rechtstreeks op vrouwelijke ondernemers gericht zijn;

15. verzoekt de lidstaten programma's voor een leven lang leren en 
omscholingsmogelijkheden te steunen, waarmee gelijke kansen worden gecreëerd voor 
mannen en vrouwen om deel te nemen aan het arbeidsproces, in alle sectoren en op alle 
niveaus, en waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke behoeften van de 
studenten, niet in de laatste plaats de speciale aspiraties van jonge vrouwen; benadrukt het 
belang van omscholing als tweede kans op een nieuwe carrière voor mannen en vrouwen 
die al op jonge leeftijd naar bepaalde beroepsgroepen toe werden gesluisd die traditioneel 
door een van de twee geslachten werd gedomineerd.
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