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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie met de titel “Een sterkere Europese 
industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel” (COM(2012)0582), maar 
betreurt het dat daarin volledig voorbij wordt gegaan aan de genderdimensie;

2. benadrukt dat gendergelijkheid positieve gevolgen heeft voor de productiviteit en de 
economische groei en daarom moet worden erkend als een cruciale factor in de 
herindustrialisering van Europa, omdat daardoor een sterke, gediversifieerde en 
concurrerende industriële basis in de hand wordt gewerkt;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen en te 
vergemakkelijken, door de juiste opleidings- en mentorprogramma’s aan te bieden, en 
door de toegang tot technische, wetenschappelijke, zakelijke en ondersteunende 
netwerken te vergemakkelijken, zowel in de oprichtingsfase als gedurende de hele 
levenscyclus van een onderneming;

4. verzoekt de Commissie met behulp van de EU-instrumenten de toegang van kmo’s tot 
financiering, in de vorm van eigen en vreemd vermogen, te verbeteren, stimulansen te 
bieden om te lenen, en de toegang van vrouwelijke ondernemers tot andere 
financieringsbronnen te vergemakkelijken, zoals speciale beurzen en risicokapitaal;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de 
bestaande stereotypen dat exacte wetenschappen, technologie, technische wetenschappen 
en wiskunde door mannen gedomineerde vakgebieden zijn, op te heffen, waarbij dit 
carrièrepad in alle stadia toegankelijker wordt voor vrouwen en meisjes;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten om onderwijs en opleiding te combineren met 
gericht werkgelegenheidsbeleid voor jonge vrouwen, om het aantal jonge vrouwen dat 
vroegtijdig stopt met school in te dammen, en om ervoor te zorgen dat de verworven 
vaardigheden toereikend zijn om te voldoen aan de huidige en de toekomstige behoeften 
op de arbeidsmarkt;

7. verzoekt de lidstaten programma’s voor een leven lang leren en 
omscholingsmogelijkheden te steunen, waarmee gelijke kansen worden gecreëerd voor 
mannen en vrouwen om deel te nemen aan het arbeidsproces, en waarbij rekening wordt 
gehouden met de persoonlijke behoeften van de deelnemers, niet in de laatste plaats de 
speciale behoeften van jonge vrouwen;

8. benadrukt dat het bij de oprichting van speciale taskforces van de Commissie op het vlak 
van industrieel beleid essentieel is dat er een evenwicht is tussen mannen en vrouwen.


