
PA\748340NL.doc PE414.925v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2008/2122(INI)

16.10.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter 
ondersteuning van groei en werkgelegenheid
(2008/2122(INI))

Rapporteur: Corien Wortmann-Kool



PE414.925v01-00 2/3 PA\748340NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\748340NL.doc 3/3 PE414.925v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden via kleine en 
micro-ondernemingen vrouwen de gelegenheid geven om hun economische status te 
verbeteren en de mogelijkheid bieden om een carrière te combineren met een gezinsleven,

B. overwegende dat een onvoldoende aanbod van microleningen een grote belemmering 
vormt voor vrouwen die hun eigen onderneming oprichten,

C. overwegende dat het bieden van microkredieten een belangrijk hulpmiddel is om de status 
van vrouwen te verbeteren, om vrouwen een startmogelijkheid te geven, vrouwelijk 
ondernemerschap aan te moedigen, de markt te openen en vrouwen te helpen om 
economisch zelfstandig te worden, en dus niet alleen een kwestie van ondernemerschap en 
economische groei is, maar ook van sociale insluiting en een maatregel tegen armoede,

1. roept de Commissie en de lidstaten op om vrouwen als doelgroep te beschouwen en om 
vrouwen een specifieke en passende positie te geven in programma's en initiatieven die 
verband houden met microkredieten, bijvoorbeeld in JASMINE;

2. roept de lidstaten op om helpdesks te leveren met de specifieke nadruk op het bevorderen 
van vrouwelijk ondernemerschap; onderstreept dat raadgevende bijstandsprogramma's 
niet in loondienst verrichte werkzaamheden benadrukken als alternatief voor werkloosheid 
of werknemerschap;

3. roept de Commissie om de mogelijkheden van microkredieten bekend te maken door 
middel van publiciteits- en bewustmakingsprogramma's die onder andere zijn gericht op 
jonge vrouwen, etnische minderheden en die in het bijzonder het belang van programma's 
op scholen onderstrepen;

4. roept de Commissie en de lidstaten op om de statistische presentatie van microkredieten te 
standaardiseren, inclusief de specificatie van gegevens op geslacht en leeftijd;

5. vraagt om programma's die garanties bieden in gevallen waar het door de lener geboden 
onderpand onvoldoende wordt geacht.
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