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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande En starkare europeisk industri 
för tillväxt och ekonomisk återhämtning (COM(2012)0582), men beklagar att det helt och 
hållet bortser från jämställdhetsaspekten. Parlamentet påminner om att frånvaron av 
genusperspektiv i industripolitiken ökar bristen på jämställdhet, och kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att inrätta mekanismer för jämställdhetsintegrering på 
internationell, nationell och regional nivå inom industripolitiken.

2. Europaparlamentet betonar att kvinnor är underrepresenterade inom industrin och därmed 
även i de ansträngningar som görs för att återindustrialisera Europa, och att det råder brist 
på särskilda jämställdhetsstrategier och krav på nationell, europeisk och internationell 
nivå. För att integrera EU:s jämställdhetsstrategi på nationell nivå betonar parlamentet 
därför att medlemsstaterna, i nära dialog med industrin, institutioner, organisationer och 
beslutsfattare, måste integrera jämställdhetsperspektivet genom en granskning av all 
politik, även den politik som rör forskning, hållbar produktion och konsumtion och dess 
olika effekter på kvinnor och män. 

3. För att stimulera den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften i regionerna 
understryker Europaparlamentet att EU inte längre har råd att bortse från den stora 
potential som kvinnorna utgör. Parlamentet betonar därför vikten av att få kvinnor att vara 
mer varaktigt verksamma inom naturvetenskapliga och tekniska branscher, och av att 
garantera fortbildning för kvinnor och utnyttjande av deras kompetens inom såväl 
forskning och vetenskap som traditionella branscher.

4. Europaparlamentet påminner om att över hälften av alla som varje år utexamineras från 
högre utbildningar i Europa är kvinnor. Parlamentet betonar den positiva inverkan som 
välutbildade kvinnors kompetens kan få för företagen, framför allt för den europeiska 
industrins tillväxt, produktivitet och konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar därför 
ekonomiska, utbildningsrelaterade och sociala aktörer samt kommissionen att främja och 
stärka kvinnors roll inom Europas industrisektorer.

5. Europaparlamentet uppmanar den europeiska kulturella och kreativa sektorn att fullt ut 
utnyttja kvinnors kompetens, och efterlyser ett effektivt främjande av riktade utbildningar 
inom denna snabbt växande bransch. Parlamentet påminner om den kulturella och kreativa 
sektorns bidrag till målen i Europa 2020-strategin, framför allt för att skapa sysselsättning.

6. Europaparlamentet betonar att lika möjligheter och en jämn könsfördelning på alla nivåer 
och inom samtliga branscher, har en positiv inverkan på produktivitet och en hållbar 
ekonomisk tillväxt och att man därför bör erkänna dess viktiga roll i 
återindustrialiseringen av Europa för att utveckla en stark, diversifierad och 
konkurrenskraftig industribas. Vid utarbetandet av en ny industripolitik uppmanar 
parlamentet kommissionen och medlemsstaterna att tillämpa en ny, social och 
klimatvänlig indikator för tillväxt som innefattar icke-ekonomiska aspekter av 
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välbefinnande med i första hand fokus på mål som gäller hållbar utveckling, bland annat 
jämställdhet, fattigdomsminskning och minskade utsläpp av växthusgaser.

7. Europaparlamentet påpekar att den ekologiska omställningen av ekonomin och 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi kommer att leda till en enorm efterfrågan på 
hantverksyrken och utbildade hantverkare. Parlamentet hänvisar till att kvinnliga 
arbetstagare spelar en viktig roll för en industriell pånyttfödelse för ett hållbart Europa 
(Renaissance of Industry for a Sustainable Europe, RISE). Parlamentet uppmanar rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna att se till att kvinnliga arbetstagare inte är 
underrepresenterade inom eller till och med uteslutna från yrkesutbildningar, projekt och 
program som rör den ekologiska omställningen.

8. Europaparlamentet understryker att man måste ta fram politiska strategier där tonvikten 
ligger på att bryta ned könsstereotypa föreställningar redan från mycket tidig ålder, att 
erbjuda medvetandehöjande kurser för lärare och elever samt uppmuntra och stödja olika 
typer av yrkesval bland både unga kvinnor och män.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja ett 
tillvaratagande av tillgängligt och kvalificerat humankapital och kvinnors kompetens i 
synnerhet, och att stimulera och underlätta kvinnligt entreprenörskap genom att 
tillhandahålla lämpligt riktade utbildnings- och mentorsprogram och underlätta tillgången 
till tekniska och vetenskapliga nätverk samt företags- och stödnätverk, både i 
inledningsfasen och under ett företags hela konjunkturcykel.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de berörda aktörerna 
att värdesätta och utveckla människors kompetens, och att tillämpa åtgärder som gör det 
möjligt att förena familjeliv och yrkesliv, inklusive tillhandahållande av adekvat 
barnomsorg, för att öka kvinnors möjligheter till ett varaktigt och regelbundet yrkesliv. 
Parlamentet vill även se att en jämn könsfördelning är norm inom alla delar av industrin, 
på ett sätt som reflekterar kvinnors roll i samhället i egenskap av beslutsfattare och 
konsumenter.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att – med hjälp av 
EU:s instrument, till exempel strukturfonder eller verktyg tillgängliga genom Europeiska 
investeringsbanken (EIB) – förbättra och underlätta de små och medelstora företagens 
tillgång till både traditionell och innovativ finansiering, och underlätta kvinnliga 
entreprenörers tillgång till andra tillgängliga finansieringskällor såsom särskilda bidrag 
och riskkapital

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta alla åtgärder 
som krävs för att motarbeta fördomar om att vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 
matematik är manliga områden, och därmed göra dessa områden mer tillgängliga för 
kvinnor och flickor i alla skeden. Parlamentet påminner om vikten av att ge de kvinnor 
som redan finns inom dessa verksamhetsområden egenmakt genom att erbjuda dem 
samma möjligheter till en lovande karriär som deras manliga kolleger har.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kombinera 
utbildning och fortbildning, framför allt inom särskilda branscher som den kulturella och 
kreativa sektorn, med sysselsättningsstrategier som riktar sig mot unga kvinnor och män, i 
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syfte att minska antalet unga människor som hoppar av skolan och riskerar social 
utestängning, och se till att den kompetens som förvärvats är tillräcklig för att motsvara de 
nuvarande och framtida behoven på arbetsmarknaden.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anordna kampanjer 
och ge tillräcklig och opartisk information om företagande samt om sociala tjänster som 
riktar sig direkt till kvinnliga entreprenörer.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja de program för livslångt lärande 
och de möjligheter till omskolning, som garanterar män och kvinnor lika möjligheter till 
deltagande inom alla branscher och på alla nivåer, och att ta hänsyn till dessa personers 
individuella behov, inte minst unga kvinnors särskilda ambitioner. Parlamentet 
understryker vikten av omskolning för de män och kvinnor som i ung ålder letts in i vissa 
yrkeskategorier vilka traditionellt sett dominerats av ett visst kön för att de ska ges en 
chans att byta yrke.
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