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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută comunicarea Comisiei intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru 
creșterea și redresarea economiei” (COM(2012)0582), dar regretă faptul că aceasta ignoră 
complet dimensiunea de gen; subliniază că absența perspectivelor de gen din politicile 
industriale sporește inegalitatea de gen și solicită Comisiei și statelor membre să creeze 
mecanisme pentru integrarea dimensiunii de gen la nivel internațional, național și regional 
în politicile industriale;

2. subliniază subreprezentarea femeilor în industrie și, în consecință, în efortul de 
reindustrializare a Europei, precum și absența unor abordări și cerințe specifice de gen la 
nivel național, european și internațional; subliniază că, în consecință, și pentru a pune în 
aplicare strategia de egalitate de gen a UE la nivel național, statele membre, în strâns 
dialog cu industria, instituțiile, organizațiile și factorii de decizie, trebuie să integreze 
dimensiunea de gen prin examinarea tuturor politicilor – inclusiv a celor legate de 
cercetare și producția și consumul sustenabile – din punctul de vedere al consecințelor lor 
diferite asupra femeilor și bărbaților;

3. subliniază faptul că, pentru a revigora creșterea economică și competitivitatea regiunilor, 
UE nu își mai poate permite să ignore bogatul său potențial feminin; subliniază, prin 
urmare, importanța încurajării unei participări mai intense a femeilor în domeniul științei 
și al tehnologiilor, precum și a asigurării formării continue a femeilor și a valorificării 
calificărilor lor, atât în domeniul cercetării și al științei, cât și în sectoarele industriale mai 
tradiționale;

4. subliniază faptul că, în fiecare an, femeile reprezintă peste jumătate dintre absolvenții 
învățământului superior din Europa; subliniază impactul pozitiv pe care l-ar putea avea 
aportul competențelor femeilor calificate în cadrul întreprinderilor, în special asupra 
creșterii, a productivității și a competitivității industriei europene, și invită, prin urmare, 
actorii din domeniul economiei, al educației și din domeniul social, precum și Comisia să 
promoveze și să consolideze rolul femeilor în sectoarele industriale din Europa;

5. solicită ca, în industriile culturale și creative europene, să se valorifice la maximum 
talentele femeilor și să se promoveze într-o manieră eficace formarea punctuală în acest 
sector industrial care se află în plină dezvoltare; amintește contribuția industriilor culturale 
și creative la obiectivele Strategiei Europa 2020, în special în ceea ce privește crearea de 
locuri de muncă;

6. subliniază că egalitatea de șanse și reprezentarea echilibrată a bărbaților și a femeilor la 
toate nivelurile industriei și în cadrul tuturor sectoarelor sale au un impact pozitiv asupra
productivității și asupra creșterii economice sustenabile și ar trebui, prin urmare, să se 
recunoască rolul esențial pe care îl au în reindustrializarea Europei, prin faptul că 
promovează o bază industrială puternică, diversificată și competitivă; îndeamnă Comisia 
și statele membre ca, la elaborarea de noi politici industriale, să aplice un nou indicator 
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pentru creșterea economică ce ține seama de aspectele sociale și climatice, care să includă 
și aspecte neeconomice de bunăstare și care să se concentreze în principal asupra 
problemelor legate de dezvoltarea sustenabilă, precum egalitatea de gen, reducerea 
sărăciei și emisii mai scăzute de gaze cu efect de seră;

7. subliniază faptul că tranziția la o economie cu emisii scăzute de carbon și conversia 
ecologică a economiei vor crea o cerere imensă de lucrători în meserii și profesii ce 
necesită calificare; se referă la faptul că lucrătoarele joacă un rol important în RISE 
(renașterea industriei pentru o Europă sustenabilă); invită Consiliul, Comisia și statele
membre să se asigure că lucrătoarele nu sunt subreprezentate sau chiar excluse din cursuri 
de formare, din proiecte și programe privind transformarea ecologică;

8. insistă asupra necesității de a elabora politici care să pună accentul pe deconstrucția 
stereotipurilor legate de gen de la cele mai fragede vârste, pe cursurile de conștientizare ce 
vizează cadrele didactice și studenții și care să încurajeze și să susțină diversificarea 
carierelor atât pentru tinere, cât și pentru tineri;

9. invită Comisia și statele membre să promoveze valorificarea capitalului uman disponibil și 
calificat și, în special, talentele feminine, precum și să stimuleze și să faciliteze activitățile 
antreprenoriale în rândul femeilor, prin punerea la dispoziție a unor programe adecvate 
speciale de formare profesională și de îndrumare și prin facilitarea accesului la rețele 
tehnice, științifice, comerciale și de asistență, atât în etapa înființării, cât și pe durata 
întregului ciclu de activitate al întreprinderii;

10. invită Comisia, statele membre și actorii relevanți să aprecieze și să dezvolte talentele 
umane și să pună în aplicare măsuri care să permită concilierea vieții de familie cu viața 
profesională, inclusiv prin asigurarea unui număr suficient de instituții de îngrijire a 
copilului, cu scopul de a garanta oportunități maxime femeilor în vederea unei evoluții 
continue și regulate a carierei; solicită, de asemenea, ca echilibrul de gen între bărbați și 
femei să reprezinte norma în toate sectoarele industriei, astfel încât să se reflecte rolul 
femeilor în societate, în calitate de factori de decizie și consumatori;

11. invită Comisia și statele membre să îmbunătățească și să faciliteze – prin intermediul 
utilizării instrumentelor UE precum fondurile structurale sau instrumentele puse la 
dispoziție de Banca Europeană de Investiții (BEI) – accesul IMM-urilor la surse de 
finanțare tradiționale și inovatoare și să faciliteze accesul antreprenoarelor la alte surse de 
finanțare disponibile, cum ar fi subvențiile speciale și capitalul de risc;

12. invită Comisia și statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a contracara 
stereotipurile actuale privind domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și al matematicii 
(STIM), care sunt dominate de bărbați, facilitând astfel accesul femeilor și tinerelor la 
STIM în toate etapele; scoate în evidență importanța valorificării femeilor care sunt deja 
prezente în aceste sectoare de activitate, oferindu-le oportunități echivalente cu cele ale 
omologilor lor bărbați, în vederea construirii unei cariere promițătoare;

13. invită Comisia și statele membre să îmbine educația și formarea profesională continuă, în 
special în sectoare industriale specifice precum cel al industriilor culturale și creative, cu 
politici specifice pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerelor și tinerilor, în 
vederea reducerii numărului persoanelor tinere care părăsesc școala de timpuriu, 
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expunându-se astfel riscului de excluziune socială, și pentru a oferi o garanție că 
specializările dobândite corespund nevoilor actuale și viitoare ale pieței forței de muncă;

14. solicită Comisiei și statelor membre să organizeze campanii și să furnizeze suficiente 
informații corecte privind chestiunile legate de afaceri, precum și să furnizeze informații 
privind facilitățile din domeniul serviciilor sociale care vizează direct antreprenoarele;

15. invită statele membre să sprijine programele de învățare pe tot parcursul vieții și 
oportunitățile de recalificare profesională care asigură bărbaților și femeilor șanse egale de 
participare în toate sectoarele și la toate nivelurile și care țin cont de nevoile individuale 
ale celor care învață pentru a obține o calificare, și, nu în ultimul rând, de aspirațiile 
individuale ale femeilor tinere; subliniază importanța recalificării ca o a doua șansă de a-și 
schimba cariera pentru femeile și bărbații care au fost îndrumați de tineri către anumite 
categorii de locuri de muncă dominate în mod tradițional de un singur gen.
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