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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „Močnejša evropska industrija za rast in 
oživitev gospodarstva“ (COM(2012)0582), vendar obžaluje, da Komisija v njem povsem 
zanemarja razsežnost spola; poudarja, da neupoštevanje tega vidika v industrijskih 
politikah še povečuje razlike med spoloma, ter Komisijo in države članice poziva, naj na 
mednarodni, nacionalni in regionalni ravni vzpostavijo mehanizme za vključevanje načela 
enakosti spolov v industrijske politike;

2. opozarja na premajhno zastopanost žensk v industriji in posledično tudi pri prizadevanjih 
za ponovno industrializacijo Evrope, pa tudi na to, da na nacionalni, evropski in 
mednarodni ravni ni dovolj pristopov in zahtev, ki bi bili specifični glede na spol; zaradi 
tega in da bi se na nacionalni ravni začela izvajati strategija EU za enakost spolov, morajo 
države članice v tesnem dialogu z industrijo, institucijami, organizacijami in nosilci 
odločanja vključevati načelo enakosti spolov in za to natančno pregledati vse politike s 
stališča vpliva na ženske in moške, vključno z raziskovalno dejavnostjo ter trajnostno 
proizvodnjo in potrošnjo;

3. vztraja, da si EU ne sme več dovoliti, da bi pri ponovnem zagonu gospodarske rasti in 
konkurenčnosti svojih regij zanemarjala bogati potencial žensk; zato poudarja, da je 
pomembno spodbujati trajnejšo udeležbo žensk v znanstvenem in tehnološkem sektorju, 
jim zagotavljati redno usposabljanje dobro izkoristiti njihova znanja, tako v raziskovalnem 
in znanstvenem sektorju kot tudi v tradicionalnih industrijskih sektorjih;

4. opozarja, da je v Evropi med diplomanti, ki zaključijo visokošolsko izobraževanje, več kot 
polovica žensk; poudarja, da bi lahko kvalificirane ženske s svojimi znanji v podjetjih 
pozitivno vplivale zlasti na rast, produktivnost in konkurenčnost evropske industrije, zato 
gospodarske, izobraževalne in socialne akterje, pa tudi Evropsko komisijo poziva, naj 
spodbujajo in krepijo vlogo žensk v industrijskih sektorjih v Evropi;

5. poziva, da bi v evropski kulturni in ustvarjalni industriji čim več posegali po ženskih 
talentih ter da bi v tem industrijskem sektorju, ki je v polnem razmahu, dejansko 
spodbujali ciljno usmerjeno usposabljanje; opozarja na prispevek kulturnih in ustvarjalnih 
dejavnosti k ciljem iz strategije Evropa 2020, zlasti k ustvarjanju novih delovnih mest;

6. poudarja, da enake možnosti in uravnotežena zastopanost moških in žensk na vseh ravneh 
in v vseh industrijskih sektorjih pozitivno vplivajo na produktivnost in vzdržno 
gospodarsko rast, zaradi česar jim je treba priznati pomembno vlogo pri ponovni 
industrializaciji Evrope, saj spodbujajo močno, raznoliko in konkurenčno industrijsko 
bazo; poziva Komisijo in države članice, naj pri razvijanju novih industrijskih politik 
uporabljajo nov, socialni in podnebju prijazen kazalnik rasti, ki bo vključeval 
negospodarske vidike dobrega počutja in bo osredotočen predvsem na cilje v zvezi s 
trajnostnim razvojem, kot so enakost spolov, zmanjševanje revščine in nižje emisije 
toplogrednih plinov;
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7. poudarja, da bosta preoblikovanje gospodarstva v okolju prijazno in prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo sprožila velikansko povpraševanje po delavcih v obrtništvu in 
kvalificiranih poklicih; se sklicuje na dejstvo, da imajo ženske pomembno vlogo v 
strategiji industrijskega preporoda za trajnostno Evropo; poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo, da ne bi bile ženske kronično premalo zastopane med udeleženci 
usposabljanj, projektov in programov o ekološkem preoblikovanju ali da bi bile iz njih 
celo izključene;

8. poudarja, da so potrebne politike, ki se bodo osredotočale na odpravljanju stereotipov o 
spolih že od rane mladosti, ki bodo gradile na usposabljanju za ozaveščanje med učitelji in 
učenci in bodo podpirale raznolikost poklicnih poti za mlade ženske in moške;

9. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo valorizacijo razpoložljivega in 
usposobljenega človeškega kapitala, zlasti ženske talente, ter pospešujejo žensko 
podjetništvo, in sicer tako, da bi zagotovili primerne programe ciljno usmerjenega 
usposabljanja in mentorstva ter omogočali dostop do tehničnih, znanstvenih, poslovnih in 
podpornih mrež, tako v obdobju zagona podjetja kot v vsem njegovem poslovnem ciklu;

10. Komisijo, države članice in zadevne zainteresirane strani, naj cenijo in razvijajo človeške 
talente in naj izvajajo ukrepe za usklajevanje družinskega in poklicnega življenje, med 
drugim tudi z zagotavljanjem ustreznih zmogljivosti otroškega varstva, da bi ženskam v 
kar največji meri odprli možnosti za stalno in redno poklicno pot; poziva tudi, naj bo 
uravnotežena zastopanost moških in žensk obvezna v vseh delih industrije in naj odraža 
vlogo žensk v družbi kot nosilk odločanja in potrošnic;

11. poziva Komisijo in države članice, naj z uporabo instrumentov EU, kot so strukturni 
skladi ali instrumenti, ki jih omogoča EIB, izboljšajo in pospešijo dostop malih in srednjih 
podjetij do tradicionalnih in inovativnih virov financiranja in naj olajšajo dostop podjetnic 
do drugih razpoložljivih virov financiranja, na primer posebnih subvencij in tveganega 
kapitala;

12. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za preprečevanje še 
vedno prevladujočega stereotipnega mišljenja, da so znanost, tehnologija, inženirstvo in 
matematika področja, na katerih prevladujejo moški, in s tem poskrbijo, da bodo ta 
področja na vseh stopnjah dostopnejša ženskam in dekletom; poudarja, da je treba 
ženskam, ki so v teh sektorjih že navzoče, ponuditi enake možnosti kot njihovim moškim 
sodelavcem, da bi si lahko oblikovale obetavno poklicno pot;

13. poziva Komisijo in države članice, naj izobraževanje in stalno usposabljanje, zlasti v 
posameznih industrijskih sektorjih, kakršne so kulturne in ustvarjalne dejavnosti, 
kombinirajo s ciljno usmerjenimi politikami zaposlovanja za mlade ženske in moške, da 
se zmanjša število mladih, ki zgodaj opustijo šolanje in jih zato ogroža socialna 
izključenost, in naj s tem zagotovijo, da bodo pridobljena znanja zadoščala sedanjim in 
prihodnjim potrebam na trgu dela;

14. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo kampanje in poskrbijo za zadostno 
nepristransko obveščanje o poslovnih vprašanjih, pa tudi informacije o socialnih storitvah, 
ki so neposredno namenjene prav podjetnicam;
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15. poziva države članice, naj podprejo programe vseživljenjskega učenja in priložnosti za 
prekvalifikacijo, pri čemer naj zagotovijo, da bodo moški in ženske v vseh sektorjih in na 
vseh ravneh imeli enake možnosti za udeležbo, ter upoštevajo osebne potrebe 
udeležencev, še zlasti posebne želje mladih žensk; poudarja pomen prekvalifikacije kot 
nove priložnosti za menjavo poklica za moške in ženske, ki so bili v mladosti usmerjani v 
poklice, v katerih je tradicionalno prevladoval samo en spol.
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