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Módosítás 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az önfoglalkoztatás a mikro- és 
kisvállalkozásokon keresztül lehetővé teszi 
a nők számára, hogy gazdasági 
szempontból javítsák helyzetüket, és 
összekössék a szakmai és a családi életet,

A. mivel az önfoglalkoztatás a mikro-,
kisméretű, egyéni vagy családi 
vállalkozásokon keresztül lehetővé teszi a 
nők számára, hogy gazdasági szempontból 
javítsák helyzetüket, és összekössék a 
szakmai és a családi életet,

Or. el

Módosítás 2
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az önfoglalkoztatás a mikro- és 
kisvállalkozásokon keresztül lehetővé teszi 
a nők számára, hogy gazdasági 
szempontból javítsák helyzetüket, és 
összekössék a szakmai és a családi életet,

A. mivel az önfoglalkoztatás a mikro- és 
kisvállalkozásokon keresztül lehetővé teszi 
a nők számára, hogy gazdasági és 
társadalmi szempontból javítsák 
helyzetüket, és összekössék a szakmai és a 
családi életet,

Or. es

Módosítás 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a mikrohitelek biztosítása fontos 
eszköz a nők helyzetének javítása terén, 

C. mivel a mikrohitelek biztosítása fontos 
eszköz a nők helyzetének javítása terén, 
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hiszen lehetővé teszi a nők számára az 
üzlet beindítását, ösztönzi a nők 
vállalkozói kedvét, növeli a piachoz való 
hozzáférésüket, és hozzájárul ahhoz, hogy 
gazdaságilag függetlenné váljanak, ezért 
nem csupán a vállalkozói kedvet és a 
gazdasági növekedést érinti, hanem a 
társadalmi integrációt és a szegénység 
elleni küzdelmet is,

hiszen lehetővé teszi a nők számára az 
üzlet beindítását, ösztönzi a nők 
vállalkozói kedvét, növeli a 
munkaerőpiachoz való hozzáférésüket,
aktív munkaerő-piaci részvételüket és 
folyamatos munkaerő-piaci jelenlétüket, 
és hozzájárul ahhoz, hogy gazdaságilag 
függetlenné váljanak, ezért nem csupán a 
vállalkozói kedvet és a gazdasági 
növekedést érinti, hanem a társadalmi 
integrációt és a szegénység elleni 
küzdelmet is,

Or. el

Módosítás 4
Lívia Járóka

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a mikrohitelek biztosítása fontos 
eszköz a nők helyzetének javítása terén, 
hiszen lehetővé teszi a nők számára az 
üzlet beindítását, ösztönzi a nők 
vállalkozói kedvét, növeli a piachoz való 
hozzáférésüket, és hozzájárul ahhoz, hogy 
gazdaságilag függetlenné váljanak, ezért 
nem csupán a vállalkozói kedvet és a 
gazdasági növekedést érinti, hanem a 
társadalmi integrációt és a szegénység 
elleni küzdelmet is,

C. mivel a mikrohitelek biztosítása fontos 
eszköz a nők – különösen a hivatalos 
gazdaságból kiszorult nők – helyzetének 
javítása terén, hiszen lehetővé teszi a nők 
számára az üzlet beindítását, ösztönzi a nők 
vállalkozói kedvét, növeli a piachoz való 
hozzáférésüket, és hozzájárul ahhoz, hogy 
gazdaságilag függetlenné váljanak, ezért 
nem csupán a vállalkozói kedvet és a 
gazdasági növekedést érinti, hanem a 
társadalmi integrációt és a szegénység 
elleni küzdelmet is,

Or. en

Módosítás 5
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a mikrohitelek biztosítása fontos 
eszköz a nők helyzetének javítása terén, 
hiszen lehetővé teszi a nők számára az 
üzlet beindítását, ösztönzi a nők 
vállalkozói kedvét, növeli a piachoz való 
hozzáférésüket, és hozzájárul ahhoz, hogy 
gazdaságilag függetlenné váljanak, ezért 
nem csupán a vállalkozói kedvet és a 
gazdasági növekedést érinti, hanem a 
társadalmi integrációt és a szegénység 
elleni küzdelmet is,

C. mivel a mikrohitelek biztosítása fontos 
eszköz a nők helyzetének javítása terén, 
hiszen lehetővé teszi a nők számára az 
üzlet beindítását, ösztönzi a nők 
vállalkozói kedvét, növeli a piachoz való 
hozzáférésüket, és hozzájárul ahhoz, hogy 
gazdaságilag függetlenné váljanak, ezért 
nem csupán a vállalkozói kedvet és a 
gazdasági növekedést érinti, hanem a
személyes kiteljesedést, a társadalmi 
integrációt és a szegénység elleni 
küzdelmet is,

Or. es

Módosítás 6
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a mikrohitelek felkínálják a nők 
számára a társadalmi fejlődés esélyét, 
ezáltal megváltoztatják a nemek közötti 
kapcsolatokat,

Or. en

Módosítás 7
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a szegény nők számára nyújtott 
mikrohitelek egyik közvetlen 
következménye az, hogy befektetnek 
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gyermekeik oktatásába, ezzel esélyt adva a 
következő generációnak a jobb életre,

Or. en

Módosítás 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza különösen annak 
fontosságát, hogy népszerűsítsék a 
mikrohitel oktatási folyamatban történő 
felhasználási lehetőségeit, illetve
szervezetek vagy olyan, nem kormányzati 
nőszervezetek általi felhasználását, 
amelyek azon dolgoznak, hogy a friss 
diplomásokat és az oktatásból kikerülőket 
minden szinten bekapcsolják a 
munkaerőpiacra;

Or. el

Módosítás 9
Corien Wortmann-Kool

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak 
különleges figyelmet a nőkre a jelenlegi 
pénzügyi és gazdasági válság során, mivel 
sérülékeny csoportot alkotnak és 
ennélfogva érzékenyek a munkájuk és 
bevételük elvesztésére;

Or. en
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Módosítás 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy kapcsolja össze a 
mikrohitel-rendszereket és a 
versenyképesség javítását szolgáló 
rendszereket, különösen a nők és fiatalok 
által vezetett vállalkozások tekintetében, a 
hangsúlyt felszerelésükre és az új 
információs és kommunikációs 
technológiák használatára helyezve;

Or. el

Módosítás 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy többek között a 
fiatal nőket és etnikai kisebbségeket célzó, 
az iskolákban folytatott programok 
jelentőségét különösen kiemelő tájékoztató 
és tudatosító kampányok segítségével 
növelje a mikrohitelekben rejlő 
lehetőségek ismeretét;

3. kéri a Bizottságot, hogy többek között a 
származáson alapuló megkülönböztetés 
nélkül bármely korú nőket célzó
tájékoztató és tudatosító kampányok 
segítségével növelje a mikrohitelekben 
rejlő lehetőségek ismeretét;

Or. el

Módosítás 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy többek között a 
fiatal nőket és etnikai kisebbségeket célzó, 
az iskolákban folytatott programok 
jelentőségét különösen kiemelő tájékoztató 
és tudatosító kampányok segítségével 
növelje a mikrohitelekben rejlő 
lehetőségek ismeretét;

3. kéri a Bizottságot, hogy többek között a 
fiatal nőket, etnikai kisebbségeket, 
bevándorló nőket, alacsony képzettségű 
nőket, és más, különösen veszélyeztetett 
csoportokat célzó, az iskolákban és a 
szakképzési központokban folytatott 
programok jelentőségét különösen kiemelő 
tájékoztató és tudatosító kampányok 
segítségével növelje a mikrohitelekben 
rejlő lehetőségek ismeretét;

Or. es

Módosítás 13
Lívia Járóka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy többek között a 
fiatal nőket és etnikai kisebbségeket célzó, 
az iskolákban folytatott programok 
jelentőségét különösen kiemelő tájékoztató 
és tudatosító kampányok segítségével 
növelje a mikrohitelekben rejlő 
lehetőségek ismeretét;

3. kéri a Bizottságot, hogy többek között a 
fiatal nőket és etnikai kisebbségeket, 
valamint a társadalmi és gazdasági 
kirekesztettség által érintetteket célzó, 
továbbá az iskolákban folytatott 
programok jelentőségét kiemelő 
tájékoztató és tudatosító kampányok 
segítségével növelje a mikrohitelekben 
rejlő lehetőségek ismeretét;

Or. en

Módosítás 14
Lívia Járóka

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy szabványosítsák a mikrohitelek –
nem és életkor szerinti lebontást is 
tartalmazó – statisztikai bemutatását;

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy szabványosítsák a mikrohitelek 
statisztikai bemutatását, beleértve az 
adatok nem, életkor és etnikai származás 
szerinti bontásban történő gyűjtését és 
elemzését;

Or. en

Módosítás 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy hozzanak létre olyan 
programokat, amelyek garanciát 
biztosítanak abban az esetben, ha a 
hitelfelvevő által biztosított garancia nem 
minősül elegendőnek.

5. kéri, hogy hozzanak létre olyan 
programokat, amelyek garanciát 
biztosítanak abban az esetben, ha a 
hitelfelvevő által biztosított garancia nem 
minősül elegendőnek, különösen, ha a 
kedvezményezett a társadalmi 
kirekesztettség vagy szegénység által 
érintett vagy ennek kockázatával 
fenyegetett nő.

Or. es

Módosítás 16
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy támogassák a mikrohitelek korábbi 
sikeres női kedvezményezettjeit pénzügyi 
szövetkezetek felállításában, annak 
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érdekében, hogy más nőknek is 
kínálhassanak mikrohiteleket.

Or. en


	753061hu.doc

