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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos 
augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012) 0582), tačiau apgailestauja, kad jame 
visiškai neatsižvelgiama į lyčių aspektą;

2. pabrėžia, kad lyčių lygybė turi teigiamą poveikį našumui bei ekonomikos augimui ir todėl 
reikėtų pripažinti jos labai svarbų vaidmenį Europos reindustrializacijoje remiant tvirtą, 
įvairialypę ir konkurencingą Europos pramoninę bazę;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti moterų verslumą ir sudaryti joms palankesnes 
sąlygas rengiant atitinkamas mokymo ir kuravimo programas bei sudarant geresnes 
galimybes pasinaudoti techniniais, moksliniais, verslo ir paramos tinklais pradžios etape ir 
per visą įmonės verslo ciklą.

4. ragina Komisiją, pasitelkiant ES priemones, didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą 
nuosavo kapitalo ir skolos forma, teikti paskatas skolintis ir sudaryti moterims 
verslininkėms palankesnes sąlygas pasinaudoti esamais finansavimo šaltiniais, pavyzdžiui, 
specialiomis dotacijomis ir rizikos kapitalu.

5. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių siekiant kovoti su 
stereotipu, kad mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos sritys yra vyriškos, ir taip 
padaryti jas labiau prieinamas moterims ir mergaitėms visuose etapuose.

6. ragina Komisiją ir valstybes nares derinti jaunų moterų švietimą ir mokymą su tikslinėmis 
užimtumo politikos priemonėmis siekiant sumažinti jaunų nebaigusių mokyklos moterų 
skaičių ir užtikrinti, kad įgyti įgūdžiai yra pakankami, kad atitiktų dabartinius ir būsimus 
darbo rinkos poreikius;

7. ragina valstybes nares remti mokymosi visą gyvenimą programas ir profesinio 
perkvalifikavimo galimybes užtikrinant vyrų ir moterų lygias galimybes dalyvauti tokiose 
programose bei atsižvelgiant į besimokančiųjų, ypač jaunų moterų, asmeninius poreikius.

8. pabrėžia, kad kuriant Komisijos darbo grupes pramonės politikos klausimais būtina 
užtikrinti, kad jose dalyvautų proporcingas abiejų lyčių atstovų skaičius.


