
PA\941090LV.doc PE514.686v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2013/2006(INI)

21.6.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par Eiropas rūpniecības stiprināšanu konkurētspējas un ilgtspējības 
veicināšanai
(2013/2006(INI))

Atzinumu sagatavoja: Antigoni Papadopoulou



PE514.686v01-00 2/3 PA\941090LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\941090LV.doc 3/3 PE514.686v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, kas saucas „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei 
un ekonomikas atveseļošanai” (COM(2012)0582), bet pauž nožēlu, ka tā pilnīgi ignorē 
dzimuma dimensiju;

2. uzsver, ka dzimumu līdztiesībai ir pozitīva ietekme uz ražīgumu un ekonomikas izaugsmi, 
un tāpēc tā būtu atzīstama kā vitāli svarīgs faktors Eiropas rūpniecības atjaunošanā, 
veicinot stipru, dažādotu un konkurētspējīgu rūpniecības bāzi;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt un sekmēt sieviešu uzņēmējdarbību, nodrošinot 
pienācīgas apmācību un darbaudzināšanas programmas un sekmējot piekļuvi tehnikas, 
zinātnes, uzņēmējdarbības un atbalsta tīkliem gan darbības uzsākšanas posmā, gan visā 
uzņēmuma darbības ciklā;

4. aicina Komisiju, izmantojot ES instrumentus, uzlabot MVU piekļuvi finansēm kapitāla un 
parāda veidā, lai veicinātu aizņemšanos, un sekmēt sieviešu uzņēmēju piekļuvi citiem 
pieejamiem finansējuma avotiem, piemēram, īpašām dotācijām un riska kapitālam;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pretotos 
pašreizējiem stereotipiem, ka zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika 
(ZTIM) ir jomas, kurās pārsvarā ir vīrieši, tādējādi visos posmos padarot virzību uz ZTIM 
pieejamāku sievietēm un meitenēm;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis sasaistīt izglītību un apmācības ar mērķtiecīgu 
nodarbinātības politiku jaunām sievietēm nolūkā samazināt jauno sieviešu skaitu, kuras 
agrīnā posmā aiziet no skolas, un lai nodrošinātu, ka iegūtās prasmes ir pietiekamas, lai 
apmierinātu pašreizējās un turpmākās darba tirgus vajadzības;

7. aicina dalībvalstis atbalstīt mūžizglītības programmas un pārkvalifikācijas iespējas 
darbavietā, nodrošinot vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm piedalīties, ņemot vērā 
apmācāmo personīgās vajadzības, tostarp ne mazsvarīgi jauno sieviešu īpašo vajadzību;

8. uzsver, ka ir būtiski, Komisijai veidojot darba grupas rūpniecības politikas jomā, 
nodrošināt, ka dzimumu līdzdalība ir līdzsvarota.


