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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru 
creșterea și redresarea economiei” (COM(2012)0582), dar regretă faptul că aceasta ignoră 
complet dimensiunea de gen;

2. subliniază că egalitatea de gen are un impact pozitiv asupra productivității și asupra 
creșterii economice și ar trebui, prin urmare, să i se recunoască rolul esențial pe care-l are 
în reindustrializarea Europei, prin faptul că promovează o bază industrială puternică, 
diversificată și competitivă;

3. invită Comisia și statele membre să promoveze și să sprijine activitățile antreprenoriale  în 
rândul femeilor, prin punerea la dispoziție a unor programe adecvate de formare 
profesională și de îndrumare și prin facilitarea accesului la rețele tehnice, științifice, de 
asistență și de antreprenoriat, atât în etapa înființării, cât și pe durata întregului ciclu de 
activitate al întreprinderii;  

4. invită Comisia să îmbunătățească prin intermediul instrumentelor UE accesul IMM-urilor 
la finanțare sub formă de capitaluri proprii și emitere de obligațiuni, să ofere stimulente 
pentru accesul la împrumuturi și pentru a facilita accesul antreprenoarelor la alte surse de 
finanțare disponibile, cum ar fi subvențiile speciale și capitalul de risc;

5. invită Comisia și statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a contracara 
stereotipurile actuale privind domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și al matematicii 
care sunt dominate de bărbați, facilitând astfel accesul femeilor și tinerelor la STIM în 
toate etapele;

6. invită Comisia și statele membre să îmbine educația și formarea profesională cu politici 
specifice pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerelor, în vederea reducerii 
numărului femeilor tinere care părăsesc școala de timpuriu și pentru a oferi o garanție că 
specializările dobândite corespund nevoilor actuale și viitoare ale pieței forței de muncă;

7. invită Comisia și statele membre să sprijine programele de învățare pe tot parcursul vieții 
și oportunitățile de recalificare profesională, asigurând bărbaților și femeilor șanse egale 
de participare și ținând cont de nevoile individuale ale celor care învață pentru a obține o 
calificare și, nu în ultimul rând, de nevoile individuale ale femeilor tinere;

8. subliniază că echilibrul de gen este esențial în cadrul organizării și alcătuirii grupurilor 
operative ale Comisiei pentru politica industrială.


