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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοαπασχόληση μέσω πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 
δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και να 
συνδυάσουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής προσφορά μικροδανείων αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο για τις γυναίκες που ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή μικροπιστώσεων είναι σημαντικός παράγοντας για τη 
βελτίωση της θέσης των γυναικών, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν
επιχειρηματική δραστηριότητα, και συνεπώς ενθαρρύνει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα 
και την πρόσβαση στην αγορά, βοηθώντας τις γυναίκες να γίνουν οικονομικώς 
ανεξάρτητες, και άρα δεν αφορά μόνο την επιχειρηματικότητα και την οικονομική 
ανάπτυξη, αλλά αποτελεί επίσης μέσο κοινωνικής ένταξης και μέτρο κατά της φτώχειας, 

1. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις γυναίκες ως ομάδα 
στόχο και να τους δίνουν ιδιαίτερη και αρμόζουσα θέση στα προγράμματα και τις 
πρωτοβουλίες που συνδέονται με τις μικροπιστώσεις, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα 
JASMINΕ·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν γραφεία παροχής βοήθειας με ιδιαίτερη 
έμφαση στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας· υπογραμμίζει ότι τα 
συμβουλευτικά επικουρικά προγράμματα προωθούν την αυτοαπασχόληση ως 
εναλλακτική λύση για ανέργους ή μισθωτούς· 

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προοπτική των 
μικροπιστώσεων, μέσω διαφήμισης και αντίστοιχων προγραμμάτων που να απευθύνονται, 
μεταξύ άλλων, σε νεαρές γυναίκες και εθνικές μειονότητες, υπογραμμίζοντας ιδιαιτέρως 
τη σημασία των προγραμμάτων αυτών στα σχολεία· 

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τυποποιήσουν τη στατιστική παρουσίαση 
των μικροπιστώσεων, συμπεριλαμβάνοντας ανάλυση των στοιχείων κατά φύλο και 
ηλικία· 

5. ζητεί τη θέσπιση προγραμμάτων για την παροχή εγγυήσεων σε περιπτώσεις που η 
ασφάλεια που παρέχεται από τον δανειστή δεν θεωρείται επαρκής. 
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