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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. juicht toe dat de Commissie rekening heeft gehouden met zijn verzoeken om 
ondernemingsgeest en -talent bij vrouwen te stimuleren en nodigt haar uit deze dimensie 
te verwerken in de uitvoering van het initiatief "Erasmus voor jonge ondernemers"; 

2. betreurt dat de verschillen tussen mannen en vrouwen, met name de loonverschillen, op 
dit gebied blijven bestaan en dat er nog steeds veel minder vrouwelijke dan mannelijke 
ondernemers zijn;

3. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk het netwerk van ambassadrices voor 
vrouwelijk ondernemerschap in het leven te roepen, net zoals de 
begeleidingsprogramma's voor vrouwen die een eigen onderneming willen beginnen;

4. moedigt de lidstaten aan met behulp van hun onderwijsprogramma's meer waarde te 
hechten aan de innovatiegeest bij jongeren, met name bij jonge en hoger opgeleide 
vrouwen, en de realisatie van hun ondernemingsplannen te vergemakkelijken; 

5. nodigt de lidstaten uit coherente strategieën te ontwikkelen om het vrouwelijk 
ondernemerschap te versterken en concrete maatregelen uit te werken die de toegang tot 
leningen en bankdiensten voor vrouwelijke ondernemers vereenvoudigen, met name voor 
microkrediet; verzoekt de lidstaten en de Commissie zich ervan te vergewissen dat de 
huidige financiële crisis het MKB en vooral het vrouwelijk ondernemerschap niet zal 
treffen;

6. moedigt de lidstaten aan het vrouwelijk ondernemerschap in het MKB te vereenvoudigen 
door structuren te creëren voor aangepast professioneel en financieel advies;

7. nodigt de lidstaten uit meer waarde te hechten aan ondernemingen die maatregelen 
nemen om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen en om het evenwicht 
tussen werk en privé-leven te vereenvoudigen.


	747981nl.doc

