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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. oceňuje, že Komise zohlednila jeho požadavky, pokud jde o podporu žen k podnikání
a podporu podnikatelského talentu žen, a vyzývá ji, aby tento aspekt začlenila do 
zavádění iniciativy „Erasmus pro mladé podnikatele“; 

2. lituje, že v podnikání existuje rozdíl mezi muži a ženami, který stále přetrvává, a to 
zejména pokud jde o platy, což se ostatně projevuje menším počtem podnikatelek ve 
srovnání s jejich mužskými protějšky;

3. žádá Komisi, aby urychleně zřídila pilotní síť podnikatelek a programy poradenského 
vedení, jejichž úkolem bude podporovat ženy v zakládání jejich vlastních podniků; 

4. podporuje členské státy v tom, aby prostřednictvím svých vzdělávacích programů 
využívala inovačního ducha u mládeže, zejména u mladých dívek a absolventek 
vysokých škol, a usnadňovala realizaci jejich podnikatelských projektů;

5. vyzývá členské státy, aby zaváděly konzistentní strategie zaměřené na podporu podnikání 
žen i konkrétní opatření usnadňující dostupnost úvěrů a bankovních služeb pro 
podnikatelky, zejména pokud jde o mikroúvěry; žádá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že současná finanční krize nepoškodí malé a střední podniky, a zejména 
podnikaní žen;

6. podporuje členské státy v tom, aby usnadňovaly podnikání žen v oblasti malých
a středních podniků, a to zřízením příslušných subjektů pro odborné a finanční 
poradenství;

7. vyzývá členské státy, aby podporovaly podniky, které činí opatření prosazující rovnost 
žen a mužů a usnadňující vytváření rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem.
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