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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че самонаемането чрез микропредприятия и малки предприятия 
дава възможност на жените да подобрят положението си от икономическа гледна 
точка, както и възможност за съчетаване на професионален и семеен живот,

B. като има предвид, че недостатъчното предоставяне на микрокредити е основна 
пречка за жените, които започват свой собствен бизнес,

C. като има предвид, че предоставянето на микрокредити е важно средство за 
подобряване на положението на жените, като им дава начална възможност, 
насърчава предприемачеството сред жените, достъпа до пазара, помага им да станат 
икономически независими и следователно е не само въпрос на предприемачество и 
икономически растеж, но и на социално приобщаване и мярка срещу бедността,

1. призовава Комисията и държавите-членки да разглеждат жените като целева група 
и да им предоставят специално и подходящо положение в програмата и в 
инициативите, свързани с микрокредитиране, като например в JASMINE;

2. призовава държавите-членки да осигурят служби за подпомагане със специален 
акцент върху насърчаването на предприемачеството сред жените; подчертава, че 
програмите за консултантска помощ активизират самонаемането като алтернатива 
на безработицата или наемния труд;

3. призовава Комисията да повиши осведомеността относно възможностите за 
микрокредитиране чрез мерки за популяризиране и информационни програми, 
насочени, наред с другото, към млади жени, етнически малцинства, като по-
специално се подчертава значението на програмите в училищата;

4. призовава Комисията и държавите-членки да стандартизират статистическото 
представяне на микрокредитите, в т.ч. разбивката на данните по пол и възраст;

5. призовава за програми, които предлагат гаранции в случаи, когато осигуреното от 
кредитополучателя обезпечение е счетено за недостатъчно.
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