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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet gläder sig åt att kommissionen har beaktat deras krav på att uppmuntra 
kvinnors entreprenörskap och talanger på detta område, och uppmanar kommissionen att 
integrera denna dimension i genomförandet av initiativet ”Erasmus för unga företagare”. 

2. Europaparlamentet beklagar att klyftan mellan kvinnor och män, särskilt lönegapet, 
kvarstår på detta område, och att det bl.a. fortfarande finns färre kvinnliga entreprenörer 
än manliga entreprenörer. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt starta nätverket för kvinnliga 
ambassadörer för entreprenörskap och mentorsystemen för att inspirera kvinnor att starta 
eget. 

4. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att genom sina utbildningsprogram 
främja innovation bland yngre, särskild bland flickor och kvinnor med akademisk 
utbildning, och att underlätta ett förverkligande av deras företagarprojekt.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra konsekventa strategier för 
att stärka kvinnligt entreprenörskap och konkreta åtgärder som underlättar kvinnliga 
entreprenörers tillgång till krediter och banktjänster, särskilt mikrokrediter. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att försäkra sig om att den aktuella 
finanskrisen inte skadar små och medelstora företag, och framför allt inte kvinnligt 
entreprenörskap. 

6. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att underlätta kvinnligt entreprenörskap 
inom sektorn för små och medelstora företag genom att etablera lämpliga strukturer för 
professionell och finansiell rådgivning. 

7. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att lyfta fram de företag som vidtar 
åtgärder för att främja jämställdhet och underlätta en balans mellan yrkeslivet och 
privatlivet.
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