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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συγχαίρει την Επιτροπή για το ότι έλαβε υπόψη τα αιτήματα της επιτροπής για 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού ταλέντου των γυναικών, 
και της ζητεί να ενσωματώσει αυτήν την διάσταση στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας 
"Erasmus για νέους επιχειρηματίες"·

2. εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ,κυρίως οι 
μισθολογικές, συνεχίζουν να υπάρχουν στον τομέα αυτό, καθώς και ότι ο αριθμός των 
γυναικών επιχειρηματιών παραμένει μικρότερος από αυτόν των ανδρών ·

3. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει γρήγορα σε εφαρμογή το δίκτυο γυναικών-πρεσβευτών 
επιχειρηματικότητας καθώς και τα προγράμματα εκπαίδευσης που σκοπό έχουν να 
ενθαρρύνουν τις γυναίκες να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις·

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καλλιεργήσουν, μέσω των εκπαιδευτικών τους 
προγραμμάτων, το πνεύμα καινοτομίας μεταξύ των νέων, κυρίως μεταξύ των νεαρών 
γυναικών και των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης, και να διευκολύνουν την 
πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων·

5. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή συνεκτικές στρατηγικές για να ενισχύσουν 
την γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα που διευκολύνουν την
πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών στις πιστώσεις και στις τραπεζικές υπηρεσίες, 
ειδικότερα όσον αφορά τις μικροπιστώσεις· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
εξασφαλίσουν ότι η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα ζημιώσει τις ΜΜΕ και, 
ειδικότερα, την γυναικεία επιχειρηματικότητα·

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την γυναικεία επιχειρηματικότητα στον 
τομέα των ΜΜΕ, καθιερώνοντας  τις κατάλληλες δομές παροχής επαγγελματικών και 
χρηματοπιστωτικών συμβουλών·

7. καλεί τα κράτη μέλη να προβάλλουν τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέτρα για την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και την διευκόλυνση της 
ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την ιδιωτική ζωή.
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