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Poprawka 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że samozatrudnienie 
w mikroprzedsiębiorstwach i małych 
przedsiębiorstwach daje kobietom szansę 
na poprawę ich statusu pod względem 
ekonomicznym oraz możliwość 
pogodzenia życia zawodowego i 
rodzinnego,

A. mając na uwadze, że samozatrudnienie 
w mikroprzedsiębiorstwach, małych, 
indywidualnych lub rodzinnych 
przedsiębiorstwach daje kobietom szansę 
na poprawę ich statusu pod względem 
ekonomicznym oraz możliwość 
pogodzenia życia zawodowego i 
rodzinnego,

Or. el

Poprawka 2
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że samozatrudnienie 
w mikroprzedsiębiorstwach i małych 
przedsiębiorstwach daje kobietom szansę 
na poprawę ich statusu pod względem 
ekonomicznym oraz możliwość 
pogodzenia życia zawodowego i 
rodzinnego,

A. mając na uwadze, że samozatrudnienie 
w mikroprzedsiębiorstwach i małych 
przedsiębiorstwach daje kobietom szansę 
na poprawę ich statusu pod względem 
ekonomicznym i społecznym oraz 
możliwość pogodzenia życia zawodowego 
i rodzinnego,

Or. es

Poprawka 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Punkt C preambuły
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Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że dostępność 
mikrokredytów jest ważnym narzędziem, 
które umożliwia poprawę statusu kobiet, 
daje kobietom możliwość rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, zachęca kobiety 
do przedsiębiorczości, umożliwia dostęp 
do rynku, pomaga kobietom na drodze do 
niezależności ekonomicznej, a zatem jest 
ona nie tylko kwestią dotyczącą 
przedsiębiorczości i wzrostu 
gospodarczego, ale także włączenia 
społecznego oraz środkiem walki z 
ubóstwem,

C. mając na uwadze, że dostępność 
mikrokredytów jest ważnym narzędziem, 
które umożliwia poprawę statusu kobiet, 
daje kobietom możliwość rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, zachęca kobiety
do przedsiębiorczości, umożliwia dostęp 
do rynku pracy, aktywne uczestnictwo w 
nim i stałą na nim obecność, pomaga 
kobietom na drodze do niezależności 
ekonomicznej, a zatem jest ona nie tylko 
kwestią dotyczącą przedsiębiorczości i 
wzrostu gospodarczego, ale także 
włączenia społecznego oraz środkiem 
walki z ubóstwem,

Or. el

Poprawka 4
Lívia Járóka

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że dostępność 
mikrokredytów jest ważnym narzędziem, 
które umożliwia poprawę statusu kobiet, 
daje kobietom możliwość rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, zachęca kobiety 
do przedsiębiorczości, umożliwia dostęp 
do rynku, pomaga kobietom na drodze do 
niezależności ekonomicznej, a zatem jest 
ona nie tylko kwestią dotyczącą 
przedsiębiorczości i wzrostu 
gospodarczego, ale także włączenia 
społecznego oraz środkiem walki z 
ubóstwem,

C. mając na uwadze, że dostępność 
mikrokredytów jest ważnym narzędziem, 
które umożliwia poprawę statusu kobiet, 
zwłaszcza tych wykluczonych z gospodarki 
formalnej, daje kobietom możliwość 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
zachęca kobiety do przedsiębiorczości, 
umożliwia dostęp do rynku, pomaga 
kobietom na drodze do niezależności 
ekonomicznej, a zatem jest ona nie tylko 
kwestią dotyczącą przedsiębiorczości i 
wzrostu gospodarczego, ale także 
włączenia społecznego oraz środkiem 
walki z ubóstwem,

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

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że dostępność 
mikrokredytów jest ważnym narzędziem, 
które umożliwia poprawę statusu kobiet, 
daje kobietom możliwość rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, zachęca kobiety 
do przedsiębiorczości, umożliwia dostęp 
do rynku, pomaga kobietom na drodze do 
niezależności ekonomicznej, a zatem jest 
ona nie tylko kwestią dotyczącą 
przedsiębiorczości i wzrostu 
gospodarczego, ale także włączenia 
społecznego oraz środkiem walki z 
ubóstwem,

C. mając na uwadze, że dostępność 
mikrokredytów jest ważnym narzędziem, 
które umożliwia poprawę statusu kobiet, 
daje kobietom możliwość rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, zachęca kobiety 
do przedsiębiorczości, umożliwia dostęp 
do rynku, pomaga kobietom na drodze do 
niezależności ekonomicznej, a zatem jest 
ona nie tylko kwestią dotyczącą 
przedsiębiorczości i wzrostu 
gospodarczego, ale także samorealizacji,
włączenia społecznego oraz środkiem 
walki z ubóstwem,

Or. es

Poprawka 6
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że mikrokredyty 
umożliwiają kobietom rozwój społeczny, 
zmieniając tym samym relacje między 
płciami,

Or. en

Poprawka 7
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Punkt C b preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że jedną z 
konsekwencji przyznawania 
mikrokredytów ubogim kobietom jest 
inwestycja w edukację ich dzieci, co 
stwarza następnym pokoleniom możliwość 
lepszych warunków życiowych,

Or. en

Poprawka 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla szczególnie potrzebę 
informowania o możliwościach 
mikrokredytów poprzez proces edukacyjny 
oraz ich użycie przez organy i 
pozarządowe organizacje kobiet 
pomagające absolwentom szkół na 
wszystkich poziomach włączyć się w rynek 
pracy;

Or. el

Poprawka 9
Corien Wortmann-Kool

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwrócenia szczególnej 
uwagi na sytuację kobiet w świetle 
obecnego kryzysu finansowego i 
ekonomicznego gdyż są one szczególnie 
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narażone na stratę zatrudnienia i 
dochodów; 

Or. en

Poprawka 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do połączenia schematów 
mikrokredytów i schematów poprawy 
konkurencyjności, zwłaszcza dla 
przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety 
i młode osoby, kładąc nacisk na ich 
wyposażenie i wykorzystanie nowych 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych;

Or. el

Poprawka 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do podniesienia 
świadomości na temat potencjału 
mikrokredytów za pośrednictwem 
kampanii społecznych i programów 
podnoszących świadomość 
ukierunkowanych, między innymi, na 
młode kobiety i mniejszości etniczne, 
podkreślając jednocześnie wagę 
prowadzenia tych programów w szkołach;

3. wzywa Komisję do podniesienia 
świadomości na temat potencjału 
mikrokredytów za pośrednictwem 
kampanii społecznych i programów 
podnoszących świadomość 
ukierunkowanych, między innymi, na 
kobiety w każdym wieku i bez 
dyskryminacji ze względu na pochodzenie;

Or. el
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Poprawka 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do podniesienia 
świadomości na temat potencjału 
mikrokredytów za pośrednictwem 
kampanii społecznych i programów 
podnoszących świadomość 
ukierunkowanych, między innymi, na 
młode kobiety i mniejszości etniczne, 
podkreślając jednocześnie wagę 
prowadzenia tych programów w szkołach;

3. wzywa Komisję do podniesienia 
świadomości na temat potencjału 
mikrokredytów za pośrednictwem 
kampanii społecznych i programów 
podnoszących świadomość 
ukierunkowanych, między innymi, na 
młode kobiety, mniejszości etniczne, 
imigrantki, kobiety z niskimi 
kwalifikacjami zawodowymi i inne grupy 
szczególnie narażone na trudności,
podkreślając jednocześnie wagę 
prowadzenia tych programów w szkołach i
ośrodkach szkolenia zawodowego;

Or. es

Poprawka 13
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do podniesienia 
świadomości na temat potencjału 
mikrokredytów za pośrednictwem 
kampanii społecznych i programów 
podnoszących świadomość 
ukierunkowanych, między innymi, na 
młode kobiety i mniejszości etniczne, 
podkreślając jednocześnie wagę 
prowadzenia tych programów w szkołach;

3. wzywa Komisję do podniesienia 
świadomości na temat potencjału 
mikrokredytów za pośrednictwem 
kampanii społecznych i programów 
podnoszących świadomość 
ukierunkowanych, między innymi, na 
młode kobiety, mniejszości etniczne i 
kobiety dotknięte społecznym i 
ekonomicznym wykluczeniem,
podkreślając ponadto wagę prowadzenia 
tych programów w szkołach;
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Or. en

Poprawka 14
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do znormalizowania statystycznej 
prezentacji mikrokredytów, w tym w 
podziale danych na płeć i wiek;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do znormalizowania statystycznej 
prezentacji mikrokredytów, w tym w 
gromadzeniu i analizie danych
podzielonych zgodnie z płcią, wiekiem i 
pochodzeniem etnicznym;

Or. en

Poprawka 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do wprowadzenia programów 
oferujących gwarancje w przypadku gdy 
zabezpieczenie dostarczane przez 
kredytobiorcę jest uznawane za 
niewystarczające.

5. wzywa do wprowadzenia programów 
oferujących gwarancje w przypadku gdy 
zabezpieczenie dostarczane przez 
kredytobiorcę jest uznawane za 
niewystarczające, zwłaszcza gdy 
beneficjentem jest kobieta dotknięta 
wykluczeniem społecznym lub ubóstwem 
bądź narażona na nie;

Or. es

Poprawka 16
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wspieranie kobiet, które 
już uzyskały mikrokredyt, w tworzeniu 
finansowych spółdzielni mających na celu 
proponowanie mikrokredytów innym 
kobietom. 

Or. en
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