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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Bizottság figyelembe vette a vállalkozó szemlélet és a női vállalkozói 
tehetség bátorítására vonatkozó kérését, és felhívja a Bizottságot, hogy az „Erasmus –
Ifjú vállalkozók” kezdeményezés megvalósítása során is vegye tekintetbe ezt a 
dimenziót;

2. sajnálja, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek, különösen a bérek 
vonatkozásában, továbbra is fennállnak ezen a területen, hozzátéve, hogy a női 
vállalkozók száma továbbra is elmarad férfi kollégáikétól;

3. kéri a Bizottságot, hogy mielőbb hozza létre a női vállalkozók „nagyköveteinek” 
hálózatát, valamint a nőket saját vállalkozás indítására ösztönözni kívánó 
mentorprogramokat;

4. biztatja a tagállamokat, hogy oktatási programjaikon keresztül ösztönözzék az innovatív 
szemlélet kialakulását a fiatalok – különösen a fiatal nők és a felsőfokú diplomával 
rendelkezők – körében, és segítsék a fiatalok vállalkozási terveinek megvalósítását;

5. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki koherens stratégiát a női vállalkozó 
szemlélet megerősítésére, és hozzanak konkrét intézkedéseket a női vállalkozók hitelhez 
és banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megkönnyítése érdekében, különös 
tekintettel a mikrohitelekre; kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy vizsgálják meg, a 
jelenlegi pénzügyi válság mennyire sújtja a kkv-kat, és különösen a női vállalkozókat;

6. biztatja a tagállamokat, hogy megfelelő szakmai és pénzügyi tanácsadási struktúrák 
kialakításával segítsék a női vállalkozókat a kkv-szektorban;

7. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák azokat a vállalkozásokat, amelyek 
intézkedéseket hoznak a nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdítása, illetve a 
szakmai- és a magánélet összeegyeztetésének megkönnyítése érdekében.
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