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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise nazvané „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu“ 
(COM(2012)0582), avšak lituje, že zcela opomíjí problematiku rovnosti žen a mužů;

2. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů má pozitivní dopad na produktivitu a hospodářský růst 
a je třeba ji proto uznat jako nepostradatelný prvek reindustrializace Evropy, který 
podporuje silnou, diverzifikovanou a konkurenceschopnou průmyslovou základnu;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly a usnadňovaly podnikání žen tím, že 
zajistí náležité programy odborné přípravy a vedení a usnadní přístup k odborným, 
vědeckým, podnikatelským a podpůrným sítím, jak v počáteční fázi, tak během celého 
hospodářského cyklu podniku; 

4. vyzývá Komisi, aby pomocí nástrojů EU zlepšila přístup malých a středních podniků 
k financím ve formě vlastního kapitálu a úvěrů, poskytla pobídky k výpůjčkám a 
usnadnila podnikatelkám přístup k dalším dostupným zdrojům financování, jako jsou 
zvláštní granty a rizikový kapitál;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly všechna opatření potřebná k potlačení 
existujících stereotypů tvrdících, že přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika 
(STEM) jsou oblastmi, kterým dominují muži, a zpřístupnily tak cestu k nim ve všech 
fázích více ženám a dívkám;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby kombinovaly vzdělávání a odbornou přípravu 
s cílenou politikou zaměstnávání mladých žen s cílem snížit počet mladých žen, které 
předčasně ukončují školní docházku, a zajistily, aby osvojené dovednosti postačovaly 
k uspokojení současných i budoucích potřeb trhu práce;

7. vyzývá členské státy, aby podporovaly programy celoživotního učení a příležitosti 
k rekvalifikačním kurzům a současně zajistily rovné příležitosti účasti pro ženy a muže a
zohlednily osobní potřeby účastníků, zejména zvláštní potřeby mladých žen;

8. poukazuje na to, že během zřizování pracovních skupin Komise pro průmyslovou politiku 
je nezbytné zajistit vyrovnanou účast mužů a žen.


