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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-qagħda li taħdem għal rasek permezz tal-mikro-negozju u n-negozju ż-żgħir tagħti 
lin-nisa l-opportunità li jtejbu l-istatus tagħhom f'termini ekonomiċi kif ukoll tagħtihom il-
possibilità li jikkombinaw il-ħajja professjonali ma' dik tal-familja;

B. billi meta ma jsibux biżżejjed mikro-self, in-nisa jsibu xkiel ewlieni biex jibdew in-
negozju tagħhom;

C. billi l-għoti ta' mikro-self huwa għodda importanti għat-titjib tal-istatus tan-nisa, li tagħti 
lin-nisa il-possibilità ta' spinta, li tinkoraġġixxi l-intrapriża femminili, l-aċċess għas-suq, 
tgħinhom isiru ekonomikament indipendenti u għalhekk hija  mhux biss kwestjoni ta' 
intrapriża u tkabbir ekonomiku imma wkoll ta' inklużjoni soċjali u miżura kontra l-faqar,

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw lin-nisa bħala grupp 
destinatarju u jagħtu lin-nisa qagħda speċifika u xierqa fil-programmi u fl-inizjattivi 
marbutin mal-mikro-krediti, ngħidu aħna fil-JASMINE;

2. Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu helpdesks b'enfasi partikolari fuq il-promozzjoni tal-
intrapriża femminili; jenfasizza li l-programmi ta' assistenza u konsulenza jkattru n-numru 
ta' nies jaħdmu għal rashom bħala alternattiva għall-qgħad jew għall-qagħda ta' ħaddiem 
bil-paga;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tqajjem kuxjenza dwar il-potenzjalitajiet tal-mikro-krediti 
permezz tal-pubbliċità u l-programmi li jqanqlu l-kuxjenza mmirati, fost l-oħrajn, lejn in-
nisa żgħażagħ u l-minoranzi etniċi, u li jenfasizzaw b'mod partikolari l-importanza tal-
programmi fl-iskejjel;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistandardizzaw il-preżentazzjoni bl-
istatistika tal-mikro-krediti, inkluża l-analiżi sistematika tad-dejta skont is-sess u l-età;

5. Jistieden li jsiru programmi li joffru garanziji f'każijiet meta l-garanziji pprovduti mid-
debitur ma jkunux meqjusin biżżejjed.
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