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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel az önfoglalkoztatás a mikro- és kisvállalkozásokon keresztül lehetővé teszi a nők 
számára, hogy gazdasági szempontból javítsák helyzetüket, és összekössék a szakmai és a 
családi életet,

B. mivel a mikrohitelek biztosításának elégtelensége jelentős akadályt képez a saját üzletük 
elindításán dolgozó nők számára,

C. mivel a mikrohitelek biztosítása fontos eszköz a nők helyzetének javítása terén, hiszen 
lehetővé teszi a nők számára az üzlet beindítását, ösztönzi a nők vállalkozói kedvét, növeli 
a piachoz való hozzáférésüket, és hozzájárul ahhoz, hogy gazdaságilag függetlenné 
váljanak, ezért nem csupán a vállalkozói kedvet és a gazdasági növekedést érinti, hanem a 
társadalmi integrációt és a szegénység elleni küzdelmet is, 

1. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a nőket célcsoportként kezeljék, és különleges 
és megfelelő szerepet biztosítsanak számukra a mikrohitelekkel kapcsolatos 
programokban és kezdeményezésekben, például a JASMINE-ban;

2. kéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre olyan információs szolgálatokat, amelyek 
különös hangsúlyt fektetnek a nők vállalkozói kedvének előmozdítására; kiemeli, hogy a 
tanácsadó segítségnyújtási programok a munkanélküli vagy az alkalmazotti státusz 
alternatívájaként előmozdítják az önfoglalkoztatást;

3. kéri a Bizottságot, hogy többek között a fiatal nőket és etnikai kisebbségeket célzó, az 
iskolákban folytatott programok jelentőségét különösen kiemelő tájékoztató és tudatosító 
kampányok segítségével növelje a mikrohitelekben rejlő lehetőségek ismeretét;

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szabványosítsák a mikrohitelek – nem és 
életkor szerinti lebontást is tartalmazó – statisztikai bemutatását;

5. kéri, hogy hozzanak létre olyan programokat, amelyek garanciát biztosítanak abban az 
esetben, ha a hitelfelvevő által biztosított garancia nem minősül elegendőnek.
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