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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Silniejszy przemysł europejski na 
rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM(2012)0582), ale wyraża ubolewanie, że 
całkowicie pomija się w nim wymiar płciowy;

2. podkreśla, że równouprawnienie płci ma pozytywny wpływ na produktywność i wzrost 
gospodarczy, wobec czego należy uznać, że odgrywa istotną rolę w reindustrializacji 
Europy, promując silną, zróżnicowaną i konkurencyjną bazę przemysłową;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania i wspierania przedsiębiorczości 
wśród kobiet poprzez umożliwienie odpowiednich programów szkoleniowych i 
mentorskich, a także poprzez ułatwienie dostępu do technicznych, naukowych i 
biznesowych sieci wsparcia zarówno w fazie początkowej, jak i podczas całego cyklu 
działalności przedsiębiorstwa; 

4. wzywa Komisję do tego, aby wykorzystując instrumenty UE, zadbała o lepszy dostęp 
MŚP do finansowania w postaci kapitału własnego lub pożyczek, zachęcała do udzielania 
kredytów oraz ułatwiła kobietom przedsiębiorcom dostęp do innych istniejących źródeł 
finansowania, takich jak specjalne dotacje i kapitał wysokiego ryzyka;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich działań w celu 
przeciwdziałania utrzymującym się stereotypom, że nauka, technologia, inżynieria i 
matematyka to dziedziny zdominowane przez mężczyzn, aby dzięki temu sprawić, że taka 
ścieżka rozwoju stanie się bardziej dostępna dla kobiet i dziewcząt na wszystkich etapach;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do łączenia edukacji i szkoleń z 
ukierunkowanymi strategiami na rzecz zatrudnienia młodych kobiet w celu obniżenia 
liczby młodych kobiet przedwcześnie porzucających naukę szkolną oraz 
zagwarantowania, że zdobyte kwalifikacje będą wystarczające do zaspokojenia obecnych 
i przyszłych potrzeb rynku pracy;

7. wzywa państwa członkowskie do wspierania programów uczenia się przez całe życie i 
możliwości reorientacji zawodowej, dbania o równe szanse uczestnictwa dla kobiet i 
mężczyzn oraz do uwzględniania osobistych potrzeb uczących się, zwłaszcza 
szczególnych potrzeb młodych kobiet;

8. podkreśla, jak ważne jest zadbanie o równowagę płciową w przypadku powoływania 
przez Komisję zespołów zadaniowych zajmujących się kwestią polityki przemysłowej.


