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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή 
βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582)), 
εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι παραλείπεται εντελώς η διάσταση του 
φύλου·

2. υπογραμμίζει ότι η ισότητα των φύλων έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και 
την οικονομική ανάκαμψη και θα πρέπει συνεπώς να αναγνωρίζεται ότι διαδραματίζει 
ζωτικό ρόλο στην επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης, προωθώντας μια ισχυρή, 
διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση·

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διευκολύνουν τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα με την παροχή κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης και 
καθοδήγησης, και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε τεχνικά, επιστημονικά και 
υποστηρικτικά δίκτυα, τόσο στην αρχική φάση όσο και σε όλη τη διάρκεια του 
επιχειρηματικού κύκλου των επιχειρήσεων· 

4. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει, με ενωσιακά μέσα, την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση, μέσω μετοχών και τίτλων χρέους, να δώσει κίνητρα για δανεισμό, και να 
διευκολύνει την πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών σε άλλες διαθέσιμες μορφές 
χρηματοδότησης όπως ειδικές επιχορηγήσεις και κεφάλαια κινδύνου·

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 
ανατροπή των υφισταμένων στερεοτύπων ότι η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και 
τα μαθηματικά (STEM) είναι τομείς ανδροκρατούμενοι, καθιστώντας έτσι την οδό των 
STEM περισσότερο προσβάσιμη για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλα τα στάδια·

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνδυάσουν την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση με στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης για τις νέες γυναίκες, προκειμένου να 
περιορίσουν τον αριθμό των νέων γυναικών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, και 
να εξασφαλίσουν ότι οι αποκτώμενες ικανότητες ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και τις 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας·

7. ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα προγράμματα διά βίου μάθησης και τις 
ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για 
άνδρες και γυναίκες και λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές ανάγκες των 
καταρτιζόμενων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις νέες γυναίκες·

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζει η Επιτροπή την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων κατά τη σύσταση ειδικών ομάδων για τη βιομηχανική 
πολιτική.


