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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. hilser Kommissionens meddelelse "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og 
økonomisk genopretning" (COM(2012)0582) velkommen, men beklager, at der ses helt 
bort fra kønsaspektet;

2. understreger, at ligestilling mellem mænd og kvinder har en positiv indvirkning på 
produktiviteten og den økonomiske vækst og derfor bør anses for at spille en afgørende 
rolle i genindustrialiseringen af Europa, således at et stærkt, mangfoldigt og 
konkurrencedygtigt industrigrundlag fremmes;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og lette kvinders iværksætteri 
ved at stille passende uddannelse og mentorprogrammer til rådighed og ved at fremme 
adgangen til tekniske og videnskabelige netværk samt erhvervs- og støttenetværk både i 
opstartsfasen og i hele virksomhedscyklussen; 

4. opfordrer Kommissionen til via EU-instrumenterne at forbedre SMV'ers adgang til 
finansiering i form af egenkapital og lånekapital, til at stille låneincitamenter til rådighed 
og til at fremme kvindelige iværksætteres adgang til andre tilgængelige finansieringskilder 
som f.eks. særlige tilskud og venturekapital;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger 
til at imødegå de eksisterende stereotyper om, at naturvidenskab, teknologi, ingeniørvæsen 
og matematik er mandsdominerede felter, således at disse fag bliver mere tilgængelige for 
kvinder og piger på alle niveauer;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at kombinere uddannelse og 
erhvervsuddannelse med målrettede beskæftigelsespolitikker for unge kvinder med 
henblik på at nedbringe antallet af unge kvinder, der forlader skolen tidligt, og sikre at de 
erhvervede færdigheder tilpasses til arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige behov;

7. opfordrer medlemsstaterne til at støtte programmer for livslang læring og 
omskolingsmuligheder, idet mænd og kvinder sikres lige muligheder for at deltage, og der 
tages hensyn til elevernes personlige behov, ikke mindst unge kvinders særlige behov;

8. understreger, at det er vigtigt at sikre, at der er en ligelig kønsfordeling, når 
Kommissionens taskforcer om industripolitik nedsættes.


