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Tarkistus 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mikroyritysten ja
pienten yritysten kautta antaa naisille 
mahdollisuuden parantaa taloudellista 
tilannettaan sekä sovittaa yhteen työ- ja 
perhe-elämä,

A. katsoo, että itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mikroyritysten,
pienten yritysten, yksittäisten yritysten tai 
perheyritysten kautta antaa naisille 
mahdollisuuden parantaa taloudellista 
tilannettaan sekä sovittaa yhteen työ- ja 
perhe-elämä,

Or. el

Tarkistus 2
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mikroyritysten ja 
pienten yritysten kautta antaa naisille 
mahdollisuuden parantaa taloudellista 
tilannettaan sekä sovittaa yhteen työ- ja 
perhe-elämä,

A. katsoo, että itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mikroyritysten ja 
pienten yritysten kautta antaa naisille 
mahdollisuuden parantaa taloudellista ja 
sosiaalista tilannettaan sekä sovittaa 
yhteen työ- ja perhe-elämä,

Or. es

Tarkistus 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. katsoo, että mikroluottojen tarjoaminen C. katsoo, että mikroluottojen tarjoaminen 
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on tärkeä väline, jonka avulla voidaan 
parantaa naisten asemaa, antaa naisille 
mahdollisuus yrityksen perustamiseen, 
kannustaa naisten yrittäjyyttä ja pääsyä 
markkinoille sekä auttaa heitä pääsemään 
taloudellisesti riippumattomiksi, joten siinä 
ei ole kyse ainoastaan yrittäjyydestä ja 
talouskasvusta vaan myös sosiaalisesta 
osallisuudesta ja köyhyyden torjunnasta,

on tärkeä väline, jonka avulla voidaan 
parantaa naisten asemaa, antaa naisille 
mahdollisuus yrityksen perustamiseen, 
kannustaa naisten yrittäjyyttä, pääsyä ja 
aktiivista osallistumista työmarkkinoille ja 
jatkuvaa läsnäoloa näillä markkinoilla
sekä auttaa heitä pääsemään taloudellisesti 
riippumattomiksi, joten siinä ei ole kyse 
ainoastaan yrittäjyydestä ja talouskasvusta 
vaan myös sosiaalisesta osallisuudesta ja 
köyhyyden torjunnasta,

Or. el

Tarkistus 4
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. katsoo, että mikroluottojen tarjoaminen 
on tärkeä väline, jonka avulla voidaan 
parantaa naisten asemaa, antaa naisille 
mahdollisuus yrityksen perustamiseen, 
kannustaa naisten yrittäjyyttä ja pääsyä 
markkinoille sekä auttaa heitä pääsemään 
taloudellisesti riippumattomiksi, joten siinä 
ei ole kyse ainoastaan yrittäjyydestä ja 
talouskasvusta vaan myös sosiaalisesta 
osallisuudesta ja köyhyyden torjunnasta,

C. katsoo, että mikroluottojen tarjoaminen 
on tärkeä väline, jonka avulla voidaan 
parantaa erityisesti virallisen talouden 
ulkopuolella olevien naisten asemaa, antaa 
naisille mahdollisuus yrityksen 
perustamiseen, kannustaa naisten 
yrittäjyyttä ja pääsyä markkinoille sekä 
auttaa heitä pääsemään taloudellisesti 
riippumattomiksi, joten siinä ei ole kyse 
ainoastaan yrittäjyydestä ja talouskasvusta 
vaan myös sosiaalisesta osallisuudesta ja 
köyhyyden torjunnasta,

Or. en
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Tarkistus 5
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. katsoo, että mikroluottojen tarjoaminen 
on tärkeä väline, jonka avulla voidaan 
parantaa naisten asemaa, antaa naisille 
mahdollisuus yrityksen perustamiseen, 
kannustaa naisten yrittäjyyttä ja pääsyä 
markkinoille sekä auttaa heitä pääsemään 
taloudellisesti riippumattomiksi, joten siinä 
ei ole kyse ainoastaan yrittäjyydestä ja 
talouskasvusta vaan myös sosiaalisesta 
osallisuudesta ja köyhyyden torjunnasta,

C. katsoo, että mikroluottojen tarjoaminen 
on tärkeä väline, jonka avulla voidaan 
parantaa naisten asemaa, antaa naisille 
mahdollisuus yrityksen perustamiseen, 
kannustaa naisten yrittäjyyttä ja pääsyä 
markkinoille sekä auttaa heitä pääsemään 
taloudellisesti riippumattomiksi, joten siinä 
ei ole kyse ainoastaan yrittäjyydestä ja 
talouskasvusta vaan myös itsensä 
toteuttamisesta, sosiaalisesta osallisuudesta 
ja köyhyyden torjunnasta,

Or. es

Tarkistus 6
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. katsoo, että mikroluotot tarjoavat 
naisille mahdollisuuden sosiaaliseen 
kehitykseen ja muuttavat siten 
sukupuolten välisiä suhteita,

Or. en
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Tarkistus 7
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C b. katsoo, että yksi köyhille naisille 
myönnettävien mikroluottojen välittömistä 
seurauksista on investointi heidän 
lastensa koulutukseen, jolloin seuraaville 
sukupolville annetaan mahdollisuus 
entistä parempaan elämään,

Or. en

Tarkistus 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa erityisesti, että on tärkeää 
tiedottaa mikroluottojen tarjoamista 
mahdollisuuksista koulutuksen 
yhteydessä sekä niiden käytöstä sellaisissa 
elimissä tai naisten kansalaisjärjestöissä, 
jotka pyrkivät saamaan tutkinnon 
suorittaneet ja koulunkäynnin 
keskeyttäneet kaikilta tasoilta 
työmarkkinoille;

Or. el
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Tarkistus 9
Corien Wortmann-Kool

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota naisiin 
nykyisen rahoitus- ja talouskriisin aikana, 
sillä he ovat haavoittuvassa asemassa 
oleva ryhmä ja siten alttiina työpaikan ja 
tulojen menetyksille;

Or. en

Tarkistus 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdistämään mikroluottojärjestelmät ja 
kilpailukykyä parantavat järjestelmät 
erityisesti naisten ja nuorten johtamissa 
yrityksissä siten, että painopisteeksi 
otetaan niiden välineet sekä uusien tieto-
ja viestintätekniikoiden käyttö;

Or. el

Tarkistus 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota tiedottamaan 
mikroluottojen mahdollisuuksista tiedotus-

3. kehottaa komissiota tiedottamaan 
mikroluottojen mahdollisuuksista tiedotus-
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ja valistusohjelmissa, jotka suunnataan 
muiden muassa nuorille naisille ja etnisille 
vähemmistöille; korostaa tällaisten 
ohjelmien merkitystä erityisesti kouluissa;

ja valistusohjelmissa, jotka suunnataan 
muiden muassa kaikenikäisille naisille ja
ilman alkuperään perustuvaa syrjintää;

Or. el

Tarkistus 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota tiedottamaan 
mikroluottojen mahdollisuuksista tiedotus-
ja valistusohjelmissa, jotka suunnataan 
muiden muassa nuorille naisille ja etnisille 
vähemmistöille; korostaa tällaisten 
ohjelmien merkitystä erityisesti kouluissa;

3. kehottaa komissiota tiedottamaan 
mikroluottojen mahdollisuuksista tiedotus-
ja valistusohjelmissa, jotka suunnataan 
muiden muassa nuorille naisille, etnisille 
vähemmistöille, maahanmuuttajanaisille, 
heikosti koulutetuille naisille ja muille 
erityisen haavoittuvassa asemassa oleville 
ryhmille; korostaa tällaisten ohjelmien 
merkitystä erityisesti kouluissa ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa;

Or. es

Tarkistus 13
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota tiedottamaan 
mikroluottojen mahdollisuuksista tiedotus-
ja valistusohjelmissa, jotka suunnataan 
muiden muassa nuorille naisille ja etnisille 
vähemmistöille; korostaa tällaisten 
ohjelmien merkitystä erityisesti kouluissa;

3. kehottaa komissiota tiedottamaan 
mikroluottojen mahdollisuuksista tiedotus-
ja valistusohjelmissa, jotka suunnataan 
muiden muassa nuorille naisille, etnisille 
vähemmistöille sekä sosiaalisesti ja 
taloudellisesti syrjäytyneille; korostaa
edelleen tällaisten ohjelmien merkitystä 
kouluissa;
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Or. en

Tarkistus 14
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
standardoimaan mikroluottoja koskevan 
tilastollisen esitystavan, mukaan luettuna
tietojen jaottelu sukupuolen ja iän mukaan;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
standardoimaan mikroluottoja koskevan 
tilastollisen esitystavan, mukaan luettuina 
sukupuolen, iän ja etnisen alkuperän 
mukaan jaoteltujen tietojen kerääminen ja 
analysointi;

Or. en

Tarkistus 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii, että ohjelmissa tarjotaan takauksia 
sellaisissa tapauksissa, joissa luotonottajan 
antamaa vakuutta ei pidetä riittävänä.

5. vaatii, että ohjelmissa tarjotaan takauksia 
sellaisissa tapauksissa, joissa luotonottajan 
antamaa vakuutta ei pidetä riittävänä, 
erityisesti silloin, kun saaja on 
sosiaalisesti syrjäytynyt, köyhä tai 
syrjäytymis- tai köyhyysriskin alaisena 
elävä nainen.

Or. es
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Tarkistus 16
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan aiemmin mikroluottoja 
saaneita menestyneitä naisia 
taloudellisten osuuskuntien 
perustamisessa, jotta mikroluottoja 
voidaan tarjota muille naisille.

Or. en
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