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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Felicita a Comissão por ter tido em conta os seus pedidos em matéria de incentivo ao 
espírito e ao talento empresariais das mulheres e convida-a a integrar esta dimensão na 
execução da iniciativa "Erasmus para jovens empresários"; 

2. Lamenta que persistam neste domínio diferenças entre homens e mulheres, 
nomeadamente a nível salarial, e que o número de mulheres empresárias continue a ser 
ainda inferior ao dos seus homólogos masculinos; 

3. Solicita à Comissão a rápida criação da rede de empresárias-embaixadoras, bem como 
dos programas de tutoria susceptíveis de incentivar as mulheres a criar as suas próprias 
empresas; 

4. Incentiva os Estados-Membros a valorizar, através dos seus programas educativos, o 
espírito de inovação entre os jovens, nomeadamente junto das jovens estudantes e das 
diplomadas do ensino superior, e a facilitar a realização dos seus projectos empresariais;

5. Convida os Estados-Membros a adoptar estratégias coerentes para promover o espírito 
empresarial feminino, bem como medidas concretas que facilitem o acesso das mulheres 
empresárias ao crédito e aos serviços bancários, em especial ao microcrédito; solicita aos 
Estados-Membros e à Comissão a garantia de que a crise financeira actual não 
prejudicará as PME e, em especial, as iniciativas empresariais femininas;

6. Incentiva os Estados-Membros a estimular o espírito empresarial feminino no sector das 
PME através da criação de estruturas adequadas de aconselhamento profissional e 
financeiro;

7. Convida os Estados-Membros a valorizar as empresas que tomem medidas para promover 
a igualdade entre as mulheres e os homens e facilitar o equilíbrio entre a vida profissional 
e a vida privada.
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