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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder, at Kommissionen har taget hensyn til dets krav om fremme af kvindelige 
iværksættere og kvindeligt iværksættertalent og opfordrer Kommissionen til at lade denne 
dimension indgå i gennemførelsen af initiativet "Erasmus for unge entreprenører";

2. beklager, at forskellene mellem mænd og kvinder på dette område fortsat eksisterer, især 
hvad angår løn, og i øvrigt ligger antallet af kvindelige iværksættere under antallet af 
mandlige kolleger;

3. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at indføre et netværk for kvindelige 
iværksætterambassadører samt mentorprogrammer for at give kvinder inspiration til at 
starte egen virksomhed;

4. opfordrer medlemsstaterne til via deres undervisningsprogrammer at fremme innovative 
holdninger hos de unge, især hos de unge kvinder og kvinder med videregående 
uddannelse, og lette gennemførelsen af disses iværksætterprojekter;

5. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte sammenhængende strategier for at styrke 
kvinders iværksætteraktiviteter, og konkrete foranstaltninger til at lette kvindelige 
iværksætteres adgang til banklån og andre banktjenester, især hvad angår 
mikrofinansiering; anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at sikre, at den 
aktuelle finansielle krise ikke vil skade SMV’er og især kvindelige iværksættere;

6. opfordrer medlemsstaterne til at gøre det lettere for kvindelige iværksættere i sektoren for 
SMV’er og indføre passende erhvervsmæssige og finansielle rådgivningsstrukturer.

7. opfordrer medlemsstaterne til at sætte fokus på virksomheder, der træffer foranstaltninger
til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og til at skabe ligevægt mellem 
arbejde og privatliv.
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