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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. felicită Comisia pentru că a luat în considerație solicitările sale cu privire la încurajarea 
spiritului și talentului antreprenorial al femeilor și o invită să integreze această abordare 
în cadrul implementării inițiativei „Erasmus pentru tinerii întreprinzători”; 

2. regretă faptul că persistă discrepanțele dintre bărbați și femei, mai ales cele de natură 
salarială, numărul de întreprinzătoare rămânând în general inferior numărului de 
întreprinzători;

3. solicită Comisiei să înființeze cât mai curând o rețea de ambasadoare ale 
întreprinzătoarelor, precum și programe de mentorat care să încurajeze femeile să își 
înființeze propriile întreprinderi;

4. încurajează statele membre să valorizeze prin intermediul programelor lor educative 
spiritul de inovare în rândul tinerilor, mai ales al tinerelor și al absolventelor de 
învățământ superior, și să faciliteze realizarea proiectelor lor antreprenoriale; 

5. invită statele membre să implementeze strategii coerente care să consolideze spiritul 
antreprenorial feminin, precum și măsuri concrete care să faciliteze accesul 
întreprinzătoarelor la credite și servicii bancare, mai ales în ceea ce privește 
microcreditele; solicită statelor membre și Comisiei să se asigure că actuala criză 
financiară nu va afecta IMM-urile și, mai ales, antreprenoriatul feminin;

6. încurajează statele membre să faciliteze antreprenoriatul feminin în sectorul IMM-urilor, 
înființând structuri adecvate de consiliere profesională și financiară;

7. invită statele membre să evidențieze întreprinderile care adoptă măsuri de promovare a 
egalității între femei și bărbați, menite să echilibreze viața de familie cu viața 
profesională;
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