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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta, že Komisia zohľadnila žiadosti výboru v oblasti podpory podnikania 
a podnikateľského talentu žien a vyzýva ju, aby začlenila tento aspekt do zavádzania 
iniciatívy „Erasmus pre mladých podnikateľov“; 

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v tejto oblasti naďalej pretrvávajú rodové rozdiely,
najmä pokiaľ ide o rozdiely v platoch, čo sa okrem iného prejavuje aj menším počtom 
žien - podnikateliek v porovnaní s mužmi; 

3. žiada Komisiu, aby urýchlene zaviedla pilotnú sieť podnikateliek, ako aj  poradenské 
programy, ktoré sú schopné inšpirovať ženy k založeniu vlastných firiem; 

4. povzbudzuje členské štáty, aby prostredníctvom svojich vzdelávacích programov 
využívali inovačný duch mladých ľudí, najmä pokiaľ ide o dievčatá a absolventky 
vysokoškolského štúdia a aby uľahčovali realizáciu ich podnikateľských projektov; 

5. vyzýva členské štáty, aby zavádzali konzistentné stratégie na podporu podnikania žien, 
ako aj konkrétne opatrenia uľahčujúce dostupnosť úverov a bankových služieb pre 
podnikateľky, najmä pokiaľ ide o mikroúvery; žiada členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili, že súčasná finančná kríza nepoškodí malé a stredné podniky a najmä 
podnikanie žien;

6. povzbudzuje členské štáty, aby uľahčovali podnikanie žien v oblasti malých a stredných 
podnikov, a to vytváraním príslušných subjektov pre odborné a finančné poradenstvo; 

7. vyzýva členské štáty, aby podporovali podniky, ktoré podnikajú opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti a uľahčujú vytvárane rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom. 


	747981sk.doc

