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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia 
hospodárstva (COM(2012)0582), avšak vyjadruje poľutovanie nad tým, že v ňom vôbec 
nie je spomenutý rodový rozmer; zdôrazňuje, že neprítomnosť rodovej perspektívy 
v priemyselných politikách zvyšuje rodovú nerovnosť, a vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli mechanizmy presadzovania rodového hľadiska na medzinárodnej, 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni v priemyselných politikách;

2. zdôrazňuje nedostatočné zastúpenie žien v priemysle, a teda aj v rámci úsilia o 
reindustrializáciu Európy, ako aj nedostatok rodovo špecifických prístupov a požiadaviek 
na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni; zdôrazňuje, že z tohto dôvodu 
a v záujme vykonávania stratégie EÚ v oblasti rodovej rovnosti na vnútroštátnej úrovni sa 
od členských štátov požaduje, aby v úzkom dialógu s priemyslom, inštitúciami, 
organizáciami a rozhodujúcimi subjektmi začlenili rodové hľadisko, tzn. aby preskúmali 
všetky politiky – vrátane tých, ktoré sa týkajú výskumu, udržateľnej výroby a spotreby –
z hľadiska ich odlišného vplyvu na ženy a na mužov;

3. zdôrazňuje, že v záujme oživenia hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti svojich 
regiónov si už EÚ nesmie dovoliť prehliadať svoj bohatý ženský potenciál; zdôrazňuje 
preto význam nabádania k dôslednejšiemu zapájaniu žien do vedeckých 
a technologických odvetví, ako aj zaručenia trvalej odbornej prípravy žien a využívania 
ich kvalifikácie, a to vo výskumných a vedeckých odvetviach, ako aj v tradičnejších 
priemyselných sektoroch;

4. upozorňuje, že každý rok tvoria ženy viac než polovicu vysokoškolských absolventov v 
Európe; zdôrazňuje pozitívny prínos, ktorý by mohli kvalifikované ženy svojimi 
schopnosťami priniesť podnikom, a to najmä v oblasti rastu, produktivity 
a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, a vyzýva preto zainteresované strany v 
hospodárskej, vzdelávacej a sociálnej oblasti, ako aj Komisiu, aby podporovali 
a posilňovali úlohu žien v európskych priemyselných sektoroch;

5. vyzýva európsky kultúrny a kreatívny priemysel na využívanie ženského talentu v plnom 
rozsahu a na účinné presadzovanie cielenej odbornej prípravy v tomto rýchlo sa 
rozvíjajúcom priemyselnom odvetví; poukazuje na prínos kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu k splneniu cieľov stratégie Európa 2020 a najmä k tvorbe pracovných miest;

6. zdôrazňuje, že rovnosť príležitostí a vyvážené zastúpenie mužov a žien na všetkých 
úrovniach a vo všetkých priemyselných odvetviach má pozitívny vplyv na produktivitu 
a udržateľný hospodársky rast a malo by sa preto uznať, že zohráva nezastupiteľnú úlohu 
z hľadiska reindustrializácie Európy, keďže podporuje silnú, diverzifikovanú a 
konkurencieschopnú priemyselnú základňu; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby 
pri tvorbe nových priemyselných politík uplatňovali nový, sociálny a voči klíme priaznivý 
ukazovateľ rastu, ktorý bude zahŕňať neekonomické aspekty blahobytu a bude v prvom 
rade zameraný na ciele spojené s trvalo udržateľným rozvojom, ako je rodová rovnosť, 
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znižovanie miery chudoby a nižšie emisie skleníkových plynov;

7. poukazuje na to, že ekologická transformácia hospodárstva a prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo podnietia vysoký dopyt po pracovníkoch v kvalifikovaných remeslách alebo 
profesiách; poukazuje na skutočnosť, že pracovníčky zohrávajú významnú úlohu v rámci 
RISE (stratégia obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu); žiada Radu, Komisiu a členské 
štáty, aby zaistili, aby pracovníčky neboli nedostatočne zastúpené v odbornej príprave, 
projektoch a programoch v oblasti ekologickej transformácie, či dokonca z nich vylúčené;

8. zdôrazňuje, že je nutné vytvoriť politiky, ktoré budú zamerané na odstraňovanie rodových 
stereotypov od veľmi nízkeho veku a na odbornú prípravu v oblasti zvyšovania 
informovanosti učiteľov a študentov a ktoré budú podnecovať a podporovať diverzifikáciu 
kariéry mladých žien aj mužov;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali čo najlepšie využívanie dostupného 
kvalifikovaného ľudského kapitálu, najmä ženských talentov, a aby podporovali 
podnikanie žien a pomáhali mu organizovaním adekvátnych cielených programov školení 
a tútorskej pomoci a zjednodušovaním prístupu do technických, vedeckých, 
podnikateľských a podporných sietí, a to vo fáze naštartovania projektu i počas ďalšieho 
pôsobenia spoločnosti;

10. vyzýva Komisiu, členské štáty a príslušné zainteresované strany, aby si vážili a rozvíjali 
ľudský talent a aby prijali opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života, a to 
vrátane poskytovania vyhovujúcich zariadení v oblasti starostlivosti o deti, aby sa ženám 
poskytlo čo najviac príležitostí na rozvíjanie neprerušovanej a štandardnej kariéry; 
zároveň žiada, aby sa rodová rovnováha medzi mužmi a ženami stala normou vo všetkých 
oblastiach priemyslu, aby tým odzrkadľovala úlohu žien v spoločnosti v oblasti 
rozhodovania a spotreby;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom nástrojov EÚ, napríklad 
štrukturálnych fondov a nástrojov poskytovaných Európskou investičnou bankou, zlepšila 
a uľahčila prístup MSP k tradičným aj inovatívnym zdrojom financovania a aby uľahčila 
prístup podnikateliek k iným dostupným zdrojom financovania, napríklad k osobitným 
grantom a rizikovému kapitálu;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na vyvrátenie 
existujúcich stereotypných názorov, že v odvetviach vedy, technológií, inžinierstva a 
matematiky dominujú muži a aby na základe toho tieto oblasti sprístupnili vo všetkých 
fázach ženám a dievčatám; zdôrazňuje význam posilnenia postavenia žien, ktoré sú už 
činné v týchto oblastiach, tým, že sa im poskytnú tie isté príležitosti na rozvoj úspešnej 
kariéry, ktoré majú k dispozícii ich kolegovia;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vzdelávanie a trvalú odbornú prípravu, a to najmä 
v osobitných priemyselných odvetviach ako kultúrny a kreatívny priemysel, spojili s 
cielenými politikami zamestnanosti pre mladé ženy a mužov v záujme zníženia počtu 
mladých ľudí, ktorí predčasne odchádzajú zo škôl a riskujú sociálne vylúčenie, a aby 
zabezpečili, aby získané zručnosti zodpovedali aktuálnym a budúcim potrebám 
pracovného trhu;
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14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby organizovali kampane a poskytovali dostatok 
nestranných informácií o otázkach spojených s podnikaním a aby poskytovali informácie 
o zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sa priamo zameriavajú na podnikateľky;

15. vyzýva členské štáty, aby podporovali programy celoživotného vzdelávania 
a rekvalifikácie, do ktorých majú muži a ženy vo všetkých odvetviach a na všetkých 
úrovniach zaručené rovnaké príležitosti zapojenia a v ktorých sa zohľadňujú osobné 
potreby účastníkov, predovšetkým osobitné ambície mladých žien; zdôrazňuje význam 
rekvalifikácie ako druhej šance na zmenu kariéry pre mužov aj ženy, ktorí boli vedení už 
v mladom veku k určitým typom práce, v ktorých tradične dominovalo jedno pohlavie;
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