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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at selvstændig virksomhed gennem mikrovirksomheder og små 
virksomheder giver kvinder mulighed for at forbedre deres økonomiske status og 
muligheden for at kombinere arbejdsliv og familieliv;

B. der henviser til, at utilstrækkelige mikrolån er en væsentlig hindring for kvinder, der 
starter egen virksomhed,

C. der henviser til, at mikrokreditter er et vigtigt værktøj til forbedring af kvinders status, idet 
de giver kvinder en opstartsmulighed, opmuntrer kvindelig iværksætterkultur, giver
adgang til markedet ved at hjælpe dem med at blive økonomisk uafhængige, og derfor 
ikke alene er med til at fremme iværksætterkultur og økonomisk vækst, men bidrager også 
til social integration og fattigdomsbekæmpelse,

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at opfatte kvinder som en målgruppe og 
give kvinder en specifik og passende position i programmer og initiativer vedrørende 
mikrokreditter, eksempelvis Jasmine;

2. opfordrer medlemsstaterne til at oprette hjælpetjenester med særligt fokus på at fremme 
kvindelig iværksætterkultur; understreger, at rådgivningsbistandsprogrammer fremmer 
selvstændig virksomhed som et alternativ til arbejdsløshed eller lønarbejde;

3. opfordrer Kommissionen til at udbrede kendskabet til mulighederne for mikrokreditter 
gennem reklame og oplysningsprogrammer, der blandt andet henvender sig til unge 
kvinder og etniske mindretal, og understreger i særdeleshed vigtigheden af programmer på 
skoler;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at standardisere den statistiske 
fremstilling af mikrokreditter, herunder en fordeling af data på køn og alder;

5. opfordrer til, at der etableres programmer, der yder garantier, i tilfælde hvor låntagerens 
sikkerhedsstillelse ikke betragtes som tilstrækkelig.
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