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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „По-силна европейска 
промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582), но 
изразява съжаление по повод факта, че съобщението изцяло пренебрегва 
измерението, свързано с пола;

2. подчертава, че равнопоставеността между половете оказва положително 
въздействие върху продуктивността и икономическия растеж, и по тази причина 
следва да бъде признат факта, че тя играе жизненоважна роля за повторната 
индустриализация на Европа, насърчавайки една силна, разнообразна и 
конкурентоспособна индустриална база;

3. призовава Комисията и държавите членки да насърчават и улесняват 
предприемачеството сред жените, като предоставят подходящи програми за 
обучение и наставничество и улесняват достъпа до технически, научни и бизнес 
мрежи и мрежи за подпомагане не само в началната фаза на започване на дейността, 
но и през целия икономически цикъл на дружеството; 

4. призовава Комисията да подобри, чрез инструментите на ЕС, достъпа на малките и 
средните предприятия до финансиране под формата на капитал и дълг, да 
предостави стимули за вземане на заеми и да улесни достъпа на жените 
предприемачи до други налични източници на финансиране, като например 
специални безвъзмездни средства и рисков капитал;

5. призовава Комисията и държавите членки да вземат всички необходими мерки за 
противодействие на съществуващите стереотипи, според които науката, 
технологиите, инженерните дисциплини и математиката са области, в които 
преобладават мъжете, и да направят по този начин по-достъпен на всички етапи 
пътят за развитие в тези сфери на жените и момичетата;

6. призовава Комисията и държавите членки да съчетаят образованието и обучението с 
целенасочени политики за заетост на младите жени с цел намаляване на броя на 
младите жени, които напускат училище преждевременно, и да гарантират, че 
усвоените умения са достатъчни за посрещане на настоящите и бъдещи нужди на 
пазара на труда;

7. призовава държавите членки да подкрепят програмите за учене през целия живот и 
възможностите за преквалификация, като гарантират равни възможности за участие 
в тях за мъжете и жените и като отчитат индивидуалните нужди на учащите, не на 
последно място специалните нужди на младите жени;

8. подчертава, че е от първостепенно значение да се гарантира балансирано участие на 
половете при сформирането от страна на Комисията на оперативни групи в областта 
на индустриалната политика.


