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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés 
érdekében” című közleményét (COM(2012)0582), azonban sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a közlemény teljesen figyelmen kívül hagyja a nemek közötti egyenlőség kérdését;

2. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség kedvezően hat a termelékenységre és a 
gazdasági növekedésre, ezért Európa újraiparosításában döntő szerepű alapelvként kellene 
elismerni, amely a szilárd, változatos és versenyképes ipari háttér előmozdítója;

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mind az indulás idején, mind a cég egész 
üzleti ciklusa alatt megfelelő képzésekkel és mentorprogramokkal, valamint a technikai, 
tudományos, üzleti és támogatói hálózatokhoz történő hozzáférés megkönnyítésével 
támogassák és segítsék a női vállalkozókat; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy uniós intézkedésekkel javítsa a kkv-k finanszírozáshoz jutását 
tőke- és hitelfinanszírozás formájában, biztosítson ösztönzőket a hitelfelvételhez és 
könnyítse meg a női vállalkozók más elérhető finanszírozási forrásokhoz, például 
különleges támogatásokhoz és kockázati tőkéhez való hozzájutását;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges 
intézkedést azon sztereotípia ellensúlyozása érdekében, hogy a tudomány, a technológia, a 
mérnöki tudományok és a matematika (az ún. „STEM”) területein túlsúlyban vannak a 
férfiak, ezáltal minden szinten hozzáférhetőbbé téve e területeket a nők és a lányok 
számára;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az oktatási és képzési politikákat a fiatal 
nőkre irányuló, célzott foglalkoztatási politikákkal ötvözzék a célból, hogy csökkentsék az 
iskolát korán elhagyó fiatal nők számát és biztosítsák, hogy a megszerzett készségek 
összhangban állnak a jelenlegi és jövőbeli munkaerő-piaci igényekkel;

7. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák az egész életen át tartó tanulási programokat és 
a foglalkoztatás keretében rendelkezésre álló átképzési lehetőségeket, egyenlő részvételi 
feltételeket biztosítva a férfiak és nők számára, és figyelembe véve a tanulók személyes 
igényeit, nem utolsósorban a fiatal nők különleges igényeit;

8. hangsúlyozza, hogy a Bizottság iparpolitikával foglalkozó munkacsoportjai felállításakor 
alapvető fontosságú a nemi szempontból kiegyensúlyozott részvétel biztosítása;


