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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że samozatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach i małych 
przedsiębiorstwach daje kobietom szansę na poprawę ich statusu pod względem 
ekonomicznym oraz możliwość pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego,

B. mając na uwadze, że niedostateczna podaż mikrokredytów jest główną przeszkodą dla 
kobiet uruchamiających własne przedsiębiorstwa,

C. mając na uwadze, że dostępność mikrokredytów jest ważnym narzędziem, które 
umożliwia poprawę statusu kobiet, daje kobietom możliwość rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, zachęca kobiety do przedsiębiorczości, umożliwia dostęp do rynku, pomaga 
kobietom na drodze do niezależności ekonomicznej, a zatem jest ona nie tylko kwestią 
dotyczącą przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego, ale także włączenia społecznego 
oraz środkiem walki z ubóstwem,

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do traktowania kobiet jako grupy docelowej i do 
przyznania kobietom specjalnego i adekwatnego miejsca w programach i inicjatywach 
związanych z mikrokredytami, np. w inicjatywie JASMINE;

2. wzywa państwa członkowskie do utworzenia punktów obsługi „helpdesk”, ze 
szczególnym naciskiem na promowanie przedsiębiorczości kobiet; podkreśla, że 
programy w zakresie wsparcia i doradztwa przyczyniają się do rozwoju 
przedsiębiorczości jako alternatywa do stanu bezrobocia lub zatrudnienia u pracodawcy;

3. wzywa Komisję do podniesienia świadomości na temat potencjału mikrokredytów za 
pośrednictwem kampanii społecznych i programów podnoszących świadomość 
ukierunkowanych, między innymi, na młode kobiety i mniejszości etniczne, podkreślając 
jednocześnie wagę prowadzenia tych programów w szkołach;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do znormalizowania statystycznej prezentacji 
mikrokrdytów, w tym w podziale danych na płeć i wiek;

5. wzywa do wprowadzenia programów oferujących gwarancje w przypadku gdy 
zabezpieczenie dostarczane przez kredytobiorcę jest uznawane za niewystarczające.
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