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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia 
hospodárstva (COM(2012)582), avšak vyjadruje poľutovanie nad tým, že v ňom vôbec 
nie je spomenutý rodový rozmer;

2. zdôrazňuje, že rodová rovnosť má pozitívny vplyv na produktivitu a hospodársky rast 
a mala by sa preto uznať jej nezastupiteľná úloha z hľadiska reindustrializácie Európy, 
keďže podporuje silnú, diverzifikovanú a konkurencieschopnú priemyselnú základňu;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali a uľahčovali podnikanie žien 
organizovaním adekvátnych programov školení a tútorskej pomoci, a tiež zjednodušením 
prístupu do technických, vedeckých, podnikateľských a podporných sietí vo fáze 
naštartovania projektu a počas ďalšieho pôsobenia spoločnosti; 

4. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom nástrojov EÚ zlepšila prístup MSP k finančným 
prostriedkom, a to prostredníctvom kapitálových a úverových nástrojov, aby poskytovala 
stimuly na požičiavanie a aby uľahčila prístup podnikateliek k iným dostupným zdrojom 
financovania, napríklad k osobitným grantom a rizikovému kapitálu;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na vyvrátenie 
existujúcich stereotypných názorov, že v odvetviach vedy, technológií, inžinierstva a 
matematiky dominujú muži a aby na základe toho tieto oblasti sprístupnili vo všetkých 
fázach ženám a dievčatám;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vzdelávanie a školenie spojili s cielenými politikami 
zamestnanosti pre mladé ženy v záujme zníženia počtu mladých žien, ktoré predčasne 
odchádzajú zo škôl, a aby zabezpečili, aby získané zručnosti zodpovedali aktuálnym 
a budúcim potrebám pracovného trhu;

7. vyzýva členské štáty, aby podporovali programy celoživotného vzdelávania 
a rekvalifikácie, do ktorých majú muži a ženy rovnaké príležitosti zapojenia, a aby vzali 
do úvahy osobné potreby účastníkov, predovšetkým osobitné potreby mladých žien;

8. zdôrazňuje, že pri zriaďovaní osobitných skupín Komisie pre priemyselnú politiku je 
potrebné zabezpečiť rodovo vyváženú účasť;


