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Amendamentul 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât exercitarea de către femei a 
unei activități independente prin 
intermediul microîntreprinderilor și al 
întreprinderilor mici le oferă posibilitatea 
de a-și ridica nivelul de trai și de a 
reconcilia obligațiile familiale cu cele 
profesionale;

A. întrucât exercitarea de către femei a 
unei activități independente prin 
intermediul microîntreprinderilor, al 
întreprinderilor mici, individuale sau 
familiale, le oferă posibilitatea de a-și 
ridica nivelul de trai și de a reconcilia 
obligațiile familiale cu cele profesionale;

Or. el

Amendamentul 2
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât exercitarea de către femei a 
unei activități independente prin 
intermediul microîntreprinderilor și al 
întreprinderilor mici le oferă posibilitatea 
de a-și ridica nivelul de trai și de a 
reconcilia obligațiile familiale cu cele 
profesionale;

A. întrucât exercitarea de către femei a 
unei activități independente prin 
intermediul microîntreprinderilor și al 
întreprinderilor mici le oferă posibilitatea 
de a-și îmbunătăți statutul economic și 
social și de a reconcilia obligațiile 
familiale cu cele profesionale;

Or. es

Amendamentul 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Considerentul C
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Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât acordarea de microcredite 
reprezintă un instrument important pentru 
îmbunătățirea statutului femeilor, prin 
posibilitățile pe care le oferă acestora, 
încurajând-le spiritul antreprenorial, 
accesul pe piață și ajutându-le să devină 
independente din punct de vedere 
economic, și întrucât aceasta nu reprezintă 
numai o chestiune antreprenorială și de 
creștere economică, ci și una de incluziune 
socială și o măsură de combatere a sărăciei;

C. întrucât acordarea de microcredite 
reprezintă un instrument important pentru 
îmbunătățirea statutului femeilor, prin 
posibilitățile pe care le oferă acestora, 
încurajând-le spiritul antreprenorial, 
accesul, participarea activă și prezența 
permanentă pe piața muncii, ajutându-le 
să devină independente din punct de vedere 
economic, și întrucât aceasta nu reprezintă 
numai o chestiune antreprenorială și de 
creștere economică, ci și una de incluziune 
socială și o măsură de combatere a sărăciei;

Or. el

Amendamentul 4
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât acordarea de microcredite 
reprezintă un instrument important pentru 
îmbunătățirea statutului femeilor, prin 
posibilitățile pe care le oferă acestora, 
încurajând-le spiritul antreprenorial, 
accesul pe piață și ajutându-le să devină 
independente din punct de vedere 
economic, și întrucât aceasta nu reprezintă 
numai o chestiune antreprenorială și de 
creștere economică, ci și una de incluziune 
socială și o măsură de combatere a sărăciei;

C. întrucât acordarea de microcredite 
reprezintă un instrument important pentru 
îmbunătățirea statutului femeilor, în 
special a celor pe care economia formală 
le exclude, prin posibilitățile pe care le 
oferă acestora, încurajând-le spiritul 
antreprenorial, accesul pe piață și 
ajutându-le să devină independente din 
punct de vedere economic, și întrucât 
aceasta nu reprezintă numai o chestiune 
antreprenorială și de creștere economică, ci 
și una de incluziune socială și o măsură de 
combatere a sărăciei;

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

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât acordarea de microcredite 
reprezintă un instrument important pentru 
îmbunătățirea statutului femeilor, prin 
posibilitățile pe care le oferă acestora, 
încurajând-le spiritul antreprenorial, 
accesul pe piață și ajutându-le să devină 
independente din punct de vedere 
economic, și întrucât aceasta nu reprezintă 
numai o chestiune antreprenorială și de 
creștere economică, ci și una de incluziune 
socială și o măsură de combatere a sărăciei;

C. întrucât acordarea de microcredite 
reprezintă un instrument important pentru 
îmbunătățirea statutului femeilor, prin 
posibilitățile pe care le oferă acestora, 
încurajând-le spiritul antreprenorial, 
accesul pe piață și ajutându-le să devină 
independente din punct de vedere 
economic, și întrucât aceasta nu reprezintă 
numai o chestiune antreprenorială și de 
creștere economică, ci și una de realizare 
personală, de incluziune socială și o 
măsură de combatere a sărăciei;

Or. es

Amendamentul 6
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât microcreditele oferă femeilor 
posibilitatea de a-și îmbunătăți statutul 
social, modificând relațiile de gen;

Or. en

Amendamentul 7
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât, prin acordarea de 
microcredite femeilor sărace, se investește 
direct în educația copiilor acestora, 
oferindu-se astfel generațiilor viitoare 
șansa unei vieți mai bune; 

Or. en

Amendamentul 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază, în special, importanța 
promovării, prin intermediul unui proces 
educativ, a posibilităților de a beneficia de 
microcredite și a modului în care sunt 
utilizate de către organismele sau 
organizațiile neguvernamentale ale 
femeilor care activează în direcția 
stabilirii unei legături între absolvenții 
instituțiilor de învățământ de toate gradele 
și piața muncii;

Or. el

Amendamentul 9
Corien Wortmann-Kool

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei și statelor membre să 
acorde o atenție specială femeilor în 
contextual actualei crize economice și 
financiare, întrucât acestea reprezintă o 
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categorie vulnerabilă și, prin urmare, mai 
sensibilă la pierderea locurilor de muncă 
și a veniturilor; 

Or. en

Amendamentul 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia și statele membre să 
combine programele de microcredite și 
programele de ameliorare a 
competitivității, în special în cazul 
întreprinderilor conduse de femei și tineri, 
acordând o atenție deosebită echipării 
acestora și utilizării noilor tehnologii ale 
informației și comunicațiilor; 

Or. el

Amendamentul 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să sensibilizeze opinia 
publică cu privire la posibilitățile pe care le 
oferă microcreditele prin intermediul 
publicității și al programelor de 
sensibilizare destinate, printre altele, 
tinerelor femei și minorităților etnice și 
subliniază în special importanța acestor 
programe în școli;

3. invită Comisia să sensibilizeze opinia 
publică cu privire la posibilitățile pe care le 
oferă microcreditele prin intermediul 
publicității și al programelor de 
sensibilizare destinate, printre altele, 
femeilor de toate vârstele, fără nici o 
discriminare pe motiv de origine;

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să sensibilizeze opinia 
publică cu privire la posibilitățile pe care le 
oferă microcreditele prin intermediul 
publicității și al programelor de 
sensibilizare destinate, printre altele, 
tinerelor femei și minorităților etnice și 
subliniază în special importanța acestor 
programe în școli;

3. invită Comisia să sensibilizeze opinia 
publică cu privire la posibilitățile pe care le 
oferă microcreditele prin intermediul 
publicității și al programelor de 
sensibilizare destinate, printre altele, 
tinerelor femei, minorităților etnice, 
femeilor migrante, femeilor mai puțin 
calificate și altor grupuri deosebit de 
vulnerabile și subliniază, în special, 
importanța programelor școlare și a celor 
din centrele de formare profesională;

Or. es

Amendamentul 13
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să sensibilizeze opinia 
publică cu privire la posibilitățile pe care le 
oferă microcreditele prin intermediul 
publicității și al programelor de 
sensibilizare destinate, printre altele, 
tinerelor femei și minorităților etnice și 
subliniază în special importanța acestor 
programe în școli;

3. invită Comisia să sensibilizeze opinia 
publică cu privire la posibilitățile pe care le 
oferă microcreditele prin intermediul 
publicității și al programelor de 
sensibilizare destinate, printre altele, 
tinerelor femei și minorităților etnice și a 
victimelor excluderii sociale și economice
și, mai mult decât atât, subliniază 
importanța acestor programe în școli;

Or. en
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Amendamentul 14
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
standardizeze prezentarea din punct de 
vedere statistic a microcreditelor, inclusiv 
defalcarea datelor în funcție de gen și 
vârstă;

4. invită Comisia și statele membre să 
standardizeze prezentarea din punct de 
vedere statistic a microcreditelor, inclusiv
colectarea și analiza datelor defalcate în 
funcție de gen, vârstă și originea etnică;

Or. en

Amendamentul 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită crearea unor programe care să 
ofere garanții în cazurile în care garanția 
debitorului nu este considerată suficientă;

5. solicită crearea unor programe care să 
ofere garanții în cazurile în care garanția 
debitorului nu este considerată suficientă, 
în special în cazurile în care beneficiarul 
este o femeie afectată  sau expusă riscului 
de excludere socială sau sărăcie;

Or. es

Amendamentul 16
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine femeile care au beneficiat de 
microcredite și care au obținut rezultate 
bune în vederea înființării de cooperative 
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financiare care să acorde microcredite și 
altor femei.

Or. en
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