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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. 1. приветства Комисията по повод факта, че взе под внимание исканията в 
областта на насърчаването на предприемачеството и предприемаческия талант на 
жените, и я приканва да включи това измерение в прилагането на инициативата 
„Erasmus за млади жени предприемачи",

2. изразява съжаление, че в тази област продължават различията между мъжете и 
жените, най-вече по отношение на заплащането, като броят на жените 
предприемачи все още е по-малък от този на мъжете в същата позиция;

3. призовава Комисията бързо да създаде мрежа за жени предприемачи, които да се 
превърнат в посланици, както и програми за обучение, които да са в състояние да 
насърчат жените да създадат собствени предприятия; 

4. насърчава държавите-членки, чрез образователните си програми, да придадат по-
висока стойност на новаторския дух на младите, по-конкретно на младите 
момичета и момичетата, завършили висше образование, и да улеснят реализацията 
на предприемаческите им проекти;

5. приканва държавите-членки да приложат последователни стратегии за укрепване 
на предприемачеството сред жените, както и конкретни мерки за улесняване на 
достъпа на жени предприемачи до кредити и банкови услуги, по-конкретно по 
отношение на микрокредитирането;  призовава държавите-членки и Комисията да 
гарантират, че сегашната финансова криза няма да навреди на МСП и, по-
конкретно, на предприемачеството на жените;

6. насърчава държавите-членки да улеснят предприемачеството на жените в областта 
на МСП, като създадат подходящи структури за професионална и финансова 
консултация; 

7. приканва държавите-членки да подкрепят предприятията, които предприемат 
мерки за насърчаване на равенството между жените и мъжете и улесняват 
съчетаването на професионалния и частния живот. 
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