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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Regozija-se com a comunicação da Comissão intitulada «Reforçar a indústria europeia em 
prol do crescimento e da recuperação económica» (COM(2012)0582), mas lamenta que a 
dimensão de género seja completamente ignorada neste documento;

2. Salienta que a igualdade de géneros tem um impacto positivo na produtividade e no 
crescimento económico e deve, por conseguinte, ser reconhecida como elemento essencial 
na reindustrialização da Europa, promovendo uma base industrial forte, diversificada e 
competitiva; 

3. Convida a Comissão e os Estados-Membros a promoverem e facilitarem o 
empreendedorismo feminino, criando para tal programas de formação e de mentorado 
adequados e facilitando o acesso a redes técnicas, científicas, empresariais e de apoio, 
quer na fase de arranque, quer ao longo da vida da empresa; 

4. Solicita à Comissão que melhore, através dos instrumentos da UE, o acesso das PME ao 
financiamento, sob a forma de capital próprio e de instrumentos de dívida, que preveja 
incentivos à contratação de empréstimos e facilite o acesso por parte de empreendedoras a 
outras fontes de financiamento disponíveis, tais como subvenções especiais e capitais de 
risco;

5. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem todas as medidas necessárias para 
contrariar os estereótipos segundo os quais os domínios da ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática são domínios dos homens, tornando assim essas vias mais acessíveis às 
mulheres e raparigas a todos os níveis;

6. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que articulem a educação e a formação 
com políticas de emprego orientadas para as jovens, com vista a reduzir o número de 
jovens raparigas que abandonam prematuramente o ensino e assegurar que as 
qualificações adquiridas são suficientes para dar resposta às exigências atuais e futuras do 
mercado de trabalho;

7. Insta os Estados-Membros a apoiarem programas de aprendizagem ao longo da vida e 
oportunidades de reciclagem profissional, assegurando a igualdade de oportunidades de 
participação para homens e mulheres e tomando em consideração as necessidades pessoais 
dos formandos, nomeadamente as necessidades específicas das jovens;

8. Salienta que é essencial assegurar um equilíbrio de géneros na composição de grupos de 
trabalho sobre a política industrial da Comissão.


