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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že samostatně výdělečná činnost v mikropodnicích a malých podnicích 
dává ženám možnost zlepšit jejich ekonomické postavení a zároveň jim umožňuje sladit 
jejich profesní a rodinný život, 

B. vzhledem k tomu, že nedostatečné poskytování mikroúvěrů je pro ženy, které zakládají 
vlastní firmu, hlavní překážkou,

C. vzhledem k tomu, že poskytování mikroúvěrů je důležitým nástrojem pro zlepšení 
postavení žen, neboť jim dává možnost začít podnikat, povzbuzuje je v podnikatelské 
činnosti, umožňuje jim přístup na trh, pomáhá stát se ekonomicky nezávislými, a tím 
ovlivňuje nejen podnikání a hospodářský růst, ale také sociální začlenění a stává se 
opatřením v boji proti chudobě,

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby považovaly ženy za cílovou skupinu a určily jim 
specifické a přiměřené postavení v programech a iniciativách souvisejících s mikroúvěry, 
např. v programu JASMINE;

2. vyzývá členské státy, aby vytvořily kontaktní místa, jejichž činnost se soustředí na 
podporu podnikání žen; zdůrazňuje, že programy poradenské pomoci podporují 
samostatně výdělečnou činnost žen jako alternativu k nezaměstnanosti nebo k závislé 
výdělečné činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím veřejné osvěty a programů pro zvyšování 
informovanosti určených mj. mladým ženám a etnickým menšinám, zvyšovala povědomí 
o potenciálu mikroúvěrů, a zdůrazňuje zejména důležitost programů ve školách;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby standardizovaly statistické vyhodnocení mikroúvěrů, 
včetně rozdělení údajů podle pohlaví a věku;

5. žádá vytvoření programů poskytujících záruky v případech, kdy zajištění poskytnuté 
příjemcem úvěru není považováno za dostačující. 
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