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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Silniejszy przemysł europejski na 
rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM(2012)0582), ale wyraża ubolewanie, że 
całkowicie pomija się w nim wymiar płciowy; podkreśla, że nieuwzględnienie aspektu 
płci w polityce przemysłowej pogłębia nierówności ze względu na płeć oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia mechanizmów uwzględniania aspektu 
płci w polityce przemysłowej na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym;

2. podkreśla niedostateczną reprezentację kobiet w przemyśle, a tym samym w procesie 
reindustrializacji Europy, a także brak podejścia i zapotrzebowania uwzględniającego 
kwestie płci na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym; podkreśla, że z 
tego względu oraz w celu wdrożenia strategii UE na rzecz równouprawnienia płci na 
szczeblu krajowym państwa członkowskie powinny uwzględniać aspekt płci, dokonując 
przeglądu polityki we wszystkich obszarach pod kątem jej różnorodnego wpływu na 
kobiety i mężczyzn, również w obszarach badań oraz zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji, w ścisłym porozumieniu z sektorem przemysłowym, instytucjami, 
organizacjami i decydentami;

3. podkreśla, że aby pobudzić wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich regionów, UE 
nie może w dalszym ciągu lekceważyć ogromnego potencjału kobiet; w związku z tym 
podkreśla znaczenie zachęcania kobiet do trwalszego udziału w sektorze naukowym 
technologicznym, jak również zapewnienia kobietom ustawicznych szkoleń oraz 
wykorzystania ich kwalifikacji zarówno w sektorze badań i w sektorze naukowym, jak i w 
bardziej tradycyjnych sektorach przemysłowych;

4. zwraca uwagę, że każdego roku w Europie kobiety stanowią ponad połowę osób 
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych; podkreśla pozytywny wpływ, jaki 
miałoby wniesienie do przedsiębiorstw umiejętności wykwalifikowanych kobiet, w 
szczególności na wzrost, produktywność i konkurencyjność przemysłu europejskiego, i w 
związku z tym wzywa podmioty gospodarcze, edukacyjne i społeczne, a także Komisję do 
promowania i zwiększania roli kobiet w sektorach przemysłowych w Europie;

5. wzywa do pełnego wykorzystania umiejętności kobiet w europejskim sektorze kultury i w 
sektorze kreatywnym oraz do skutecznego promowania ukierunkowanych programów 
szkoleniowych w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze przemysłowym; 
przypomina o wkładzie sektora kultury i sektora kreatywnego w realizację celów strategii 
Europa2020, a szczególnie w tworzenie miejsc pracy;

6. podkreśla, że równe szanse oraz równowaga płci na wszystkich szczeblach i we 
wszystkich sektorach przemysłu mają pozytywny wpływ na produktywność i 
zrównoważony wzrost gospodarczy, wobec czego należy uznać, że odgrywają istotną rolę 
w reindustrializacji Europy, promując silną, zróżnicowaną i konkurencyjną bazę 
przemysłową; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby przy opracowywaniu nowej 
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polityki przemysłowej zaczęły stosować nowy, społeczny i przyjazny dla klimatu 
wskaźnik wzrostu gospodarczego, który uwzględnia aspekty dobrobytu niezwiązane z 
gospodarką i kładzie główny nacisk na kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, 
takie jak równouprawnienie płci, ograniczanie ubóstwa i ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych;

7. zwraca uwagę, że ekologiczna konwersja gospodarki oraz przejście na gospodarkę 
niskowęglową stworzy ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników; 
powołuje się na fakt, że pracownicy płci żeńskiej odgrywają ważną rolę w strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz zrównoważonej Europy (RISE); wzywa Radę, Komisję i 
państwa członkowskie do zadbania o to, aby pracownicy płci żeńskiej nie byli stale 
niedostatecznie reprezentowani na szkoleniach, w projektach i programach na temat 
transformacji ekologicznej, a nawet z nich wykluczani;

8. podkreśla konieczność opracowania strategii politycznych, które kładą nacisk na 
eliminowanie od najmłodszego wieku stereotypów dotyczących płci oraz na kształcenie 
uwrażliwiające nauczycieli i uczniów oraz strategii, które zachęcają do różnicowania 
kariery zawodowej młodych kobiet i mężczyzn i propagują je;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania optymalnego wykorzystania 
dostępnego wykwalifikowanego kapitału ludzkiego, a zwłaszcza umiejętności kobiet, jak 
również wspierania przedsiębiorczości wśród kobiet poprzez umożliwienie odpowiednich 
ukierunkowanych programów szkoleniowych i mentorskich, a także poprzez ułatwienie 
dostępu do technicznych, naukowych i biznesowych sieci wsparcia zarówno w fazie 
początkowej, jak i podczas całego cyklu działalności przedsiębiorstwa;

10. wzywa Komisję, państwa członkowskie i zainteresowane strony do doceniania i 
rozwijania zdolności ludzkich oraz do wdrażania środków umożliwiających godzenie 
życia rodzinnego z życiem zawodowym, co obejmuje również dostępność odpowiednich 
placówek opieki nad dziećmi, w celu zapewnienia kobietom jak najlepszych szans na 
nieprzerwany i stały rozwój kariery; wzywa również do zapewnienia równowagi płci we 
wszystkich dziedzinach przemysłu, tak aby odzwierciedlała rolę kobiet w społeczeństwie 
jako decydentów i konsumentów;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do tego, aby wykorzystując instrumenty UE, 
takie jak fundusze strukturalne lub instrumenty udostępniane przez Europejski Bank 
Inwestycyjny, zadbały o lepszy i łatwiejszy dostęp MŚP do finansowania tradycyjnego i 
innowacyjnego oraz ułatwiły kobietom przedsiębiorcom dostęp do innych istniejących 
źródeł finansowania, takich jak specjalne dotacje i kapitał wysokiego ryzyka;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich działań w celu 
przeciwdziałania utrzymującym się stereotypom, że nauka, technologia, inżynieria i 
matematyka to dziedziny zdominowane przez mężczyzn, aby dzięki temu sprawić, że taka 
ścieżka rozwoju stanie się bardziej dostępna dla kobiet i dziewcząt na wszystkich etapach; 
przypomina o znaczeniu podkreślania roli kobiet obecnych już w tych sektorach 
działalności poprzez danie im szans równych szansom mężczyzn pracujących na takich 
samych stanowiskach w celu budowania obiecującej kariery;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do łączenia edukacji i ustawicznych szkoleń, 
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zwłaszcza w określonych sektorach, takich jak sektor kultury i sektor kreatywny, z 
ukierunkowanymi strategiami na rzecz zatrudnienia młodych kobiet i mężczyzn w celu 
obniżenia liczby młodych osób przedwcześnie porzucających naukę szkolną, co wiąże się 
z ryzykiem wykluczenia społecznego, oraz do zadbania o to, aby zdobyte kwalifikacje 
były wystarczające do zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do organizowania kampanii i udostępniania 
wystarczających bezstronnych informacji na tematy związane z działalnością 
gospodarczą, a także informacji na temat placówek świadczących usługi społeczne, 
skierowanych bezpośrednio do kobiet prowadzących działalność gospodarczą;

15. wzywa państwa członkowskie do wspierania programów uczenia się przez całe życie i 
możliwości reorientacji zawodowej, dbania o równe szanse uczestnictwa dla kobiet i 
mężczyzn we wszystkich sektorach i na wszystkich szczeblach oraz do uwzględniania 
osobistych potrzeb uczących się, zwłaszcza szczególnych aspiracji młodych kobiet; 
podkreśla znaczenie reorientacji zawodowej jako drugiej szansy na zmianę kariery 
mężczyzn i kobiet, którzy w młodym wieku zwrócili się ku zawodom tradycyjnie 
postrzeganym jako zdominowane przez daną płeć.
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