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Amendement 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat anders dan in 
loondienst verrichte werkzaamheden via 
kleine en micro-ondernemingen vrouwen 
de gelegenheid geven om hun economische 
status te verbeteren en de mogelijkheid 
bieden om een carrière te combineren met 
een gezinsleven,

A. overwegende dat anders dan in 
loondienst verrichte werkzaamheden via 
kleine en micro-ondernemingen, 
individuele of familiebedrijven, vrouwen 
de gelegenheid geven om hun economische 
status te verbeteren en de mogelijkheid 
bieden om een carrière te combineren met 
een gezinsleven,

Or. el

Amendement 2
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat anders dan in 
loondienst verrichte werkzaamheden via 
kleine en micro-ondernemingen vrouwen 
de gelegenheid geven om hun economische 
status te verbeteren en de mogelijkheid 
bieden om een carrière te combineren met 
een gezinsleven,

A. overwegende dat anders dan in 
loondienst verrichte werkzaamheden via 
kleine en micro-ondernemingen vrouwen 
de gelegenheid geven om hun economische 
en sociale status te verbeteren en de 
mogelijkheid bieden om een carrière te 
combineren met een gezinsleven,

Or. es

Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat het bieden van 
microkredieten een belangrijk hulpmiddel 
is om de status van vrouwen te verbeteren, 

C. overwegende dat het bieden van 
microkredieten een belangrijk hulpmiddel 
is om de status van vrouwen te verbeteren,
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om vrouwen een startmogelijkheid te 
geven, vrouwelijk ondernemerschap aan te 
moedigen, de markt te openen en vrouwen
te helpen om economisch zelfstandig te 
worden, en dus niet alleen een kwestie van 
ondernemerschap en economische groei is, 
maar ook van sociale insluiting en een 
maatregel tegen armoede,

om vrouwen een startmogelijkheid te 
geven, vrouwelijk ondernemerschap aan te 
moedigen, de arbeidsmarkt te openen en 
vrouwen er actief aan te laten deelnemen 
en te zorgen dat ze er zich kunnen
handhaven, en hun te helpen om 
economisch zelfstandig te worden, en dus 
niet alleen een kwestie van 
ondernemerschap en economische groei is,
maar ook van sociale integratie en een 
maatregel tegen armoede,

Or. el

Amendement 4
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat het bieden van 
microkredieten een belangrijk hulpmiddel 
is om de status van vrouwen te verbeteren, 
om vrouwen een startmogelijkheid te 
geven, vrouwelijk ondernemerschap aan te 
moedigen, de markt te openen en vrouwen 
te helpen om economisch zelfstandig te 
worden, en dus niet alleen een kwestie van 
ondernemerschap en economische groei is, 
maar ook van sociale insluiting en een 
maatregel tegen armoede,

C. overwegende dat het bieden van 
microkredieten een belangrijk hulpmiddel 
is om de status van vrouwen te verbeteren, 
vooral vrouwen buiten de officiële 
economie, om vrouwen een 
startmogelijkheid te geven, vrouwelijk 
ondernemerschap aan te moedigen, de 
markt te openen en vrouwen te helpen om 
economisch zelfstandig te worden, en dus 
niet alleen een kwestie van 
ondernemerschap en economische groei is, 
maar ook van sociale insluiting en een 
maatregel tegen armoede,

Or. en

Amendement 5
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat het bieden van 
microkredieten een belangrijk hulpmiddel 
is om de status van vrouwen te verbeteren, 

C. overwegende dat het bieden van 
microkredieten een belangrijk hulpmiddel 
is om de status van vrouwen te verbeteren, 
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om vrouwen een startmogelijkheid te 
geven, vrouwelijk ondernemerschap aan te 
moedigen, de markt te openen en vrouwen 
te helpen om economisch zelfstandig te 
worden, en dus niet alleen een kwestie van 
ondernemerschap en economische groei is, 
maar ook van sociale insluiting en een 
maatregel tegen armoede,

om vrouwen een startmogelijkheid te 
geven, vrouwelijk ondernemerschap aan te 
moedigen, de markt te openen en vrouwen 
te helpen om economisch zelfstandig te 
worden, en dus niet alleen een kwestie van 
ondernemerschap en economische groei is, 
maar ook van persoonlijke ontwikkeling, 
sociale insluiting en een maatregel tegen 
armoede,

Or. es

Amendement 6
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat microkredieten de 
vrouwen een kans voor sociale 
ontwikkeling bieden en daarmee de 
verhoudingen tussen man en vrouw 
veranderen,

Or. en

Amendement 7
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat microkredieten 
voor arme vrouwen o.a. als directe 
uitwerking hebben dat er in opvoeding en 
onderwijs van hun kinderen geïnvesteerd 
wordt, zodat de volgende generaties de 
kans krijgen om beter te leven,

Or. en
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Amendement 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt vooral dat het van belang 
is om de mogelijkheden van 
microkredieten door middel van onderwijs 
en vorming bekend te maken, samen met 
het gebruik dat ervan gemaakt wordt door 
instellingen of niet-gouvernementele 
vrouwenorganisaties die zich inzetten om 
afgestudeerden en schoolverlaters van 
alle niveaus met de arbeidsmarkten in 
verbinding te brengen;

Or. el

Amendement 9
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in de financiële en 
economische crisistoestand van vandaag
speciale aandacht aan de vrouwen te 
besteden omdat ze een kwetsbare groep 
vormen die aan verlies van 
werkgelegenheid en inkomen blootstaat;

Or. en

Amendement 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om microkredietregelingen en 
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plannen om de competitiviteit te 
verbeteren op elkaar af te stemmen, 
vooral voor ondernemingen die door 
vrouwen en jongeren geleid worden, met 
bijzondere aandacht voor de materiële 
uitrusting en het gebruik van nieuwe 
informatie- en communicatietechnologie;

Or. el

Amendement 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op om de 
mogelijkheden van microkredieten bekend 
te maken door middel van publiciteits- en 
bewustmakingsprogramma's die onder 
andere zijn gericht op jonge vrouwen, 
etnische minderheden en die in het 
bijzonder het belang van programma's op 
scholen onderstrepen;

3. roept de Commissie op om de 
mogelijkheden van microkredieten bekend 
te maken door middel van publiciteits- en 
bewustmakingsprogramma's die onder 
andere zijn gericht op vrouwen van alle 
leeftijden zonder onderscheid naar hun 
af- of herkomst;

Or. el

Amendement 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op om de 
mogelijkheden van microkredieten bekend 
te maken door middel van publiciteits- en 
bewustmakingsprogramma's die onder 
andere zijn gericht op jonge vrouwen, 
etnische minderheden en die in het 
bijzonder het belang van programma's op 
scholen onderstrepen;

3. roept de Commissie op om de 
mogelijkheden van microkredieten bekend 
te maken door middel van publiciteits- en 
bewustmakingsprogramma's die onder 
andere zijn gericht op jonge vrouwen, 
etnische minderheden, vrouwelijke 
immigranten, vrouwen met lage 
kwalificaties en andere bijzonder 
kwetsbare groepen en die in het bijzonder 
het belang van programma's op scholen en
centra voor beroepsopleiding
onderstrepen;
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Or. es

Amendement 13
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op om de 
mogelijkheden van microkredieten bekend 
te maken door middel van publiciteits- en 
bewustmakingsprogramma's die onder 
andere zijn gericht op jonge vrouwen, 
etnische minderheden en die in het 
bijzonder het belang van programma's op 
scholen onderstrepen;

3. roept de Commissie op om de 
mogelijkheden van microkredieten bekend 
te maken door middel van publiciteits- en 
bewustmakingsprogramma's die onder 
andere zijn gericht op jonge vrouwen, 
etnische minderheden en slachtoffers van
sociale en economische uitsluiting, en die 
ook het belang van programma's op 
scholen onderstrepen;

Or. en

Amendement 14
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept de Commissie en de lidstaten op 
om de statistische presentatie van 
microkredieten te standaardiseren, inclusief 
de specificatie van gegevens op geslacht 
en leeftijd;

4. roept de Commissie en de lidstaten op 
om de statistische presentatie van 
microkredieten te standaardiseren, inclusief 
verzameling en analyse van gegevens, 
uitgesplitst volgens geslacht, leeftijd en 
etnische afkomst;

Or. en

Amendement 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt om programma's die garanties 5. vraagt om programma's die garanties 
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bieden in gevallen waar het door de lener 
geboden onderpand onvoldoende wordt 
geacht.

bieden in gevallen waar het door de lener 
geboden onderpand onvoldoende wordt 
geacht, vooral als de belanghebbende een 
vrouw is die van sociale uitsluiting of 
armoede te lijden heeft of erdoor bedreigd 
wordt;

Or. es

Amendement 16
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om vrouwen die vroeger met 
succes van microkredieten gebruik 
hebben kunnen maken, te ondersteunen 
bij de oprichting van financiële 
coöperaties, die ook andere vrouwen van 
microkredieten kunnen voorzien;

Or. en
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