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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a actividade profissional independente no âmbito de microempresas e 
de pequenas empresas constitui para as mulheres uma oportunidade de melhorar o seu 
estatuto económico, ao mesmo tempo que lhes permite conciliar vida profissional e vida 
familiar,

B. Considerando que a disponibilidade insuficiente de microempréstimos constitui um 
obstáculo de monta para as mulheres que criam a sua própria empresa,

C. Considerando que a disponibilização de microcréditos é uma ferramenta importante para 
melhorar o estatuto das mulheres, dando-lhes a possibilidade de se lançarem numa 
actividade, incentivando o empreendedorismo das mulheres e o seu acesso ao mercado e
ajudando-as a tornarem-se economicamente independentes e que não se trata, por 
conseguinte, unicamente de uma questão de empreendedorismo e de crescimento 
económico, mas igualmente de inclusão social e de luta contra a pobreza,

1. Convida a Comissão e os Estados-Membros a considerarem as mulheres como um 
grupo-alvo e a concederem-lhes um estatuto específico e adequado nos programas e 
iniciativas relacionadas com microcréditos, por exemplo, no quadro da iniciativa 
JASMINE;

2. Convida os Estados-Membros a disponibilizarem serviços de assistência ("Helpdesk"), 
concedendo uma especial ênfase à promoção do empreendedorismo feminino; sublinha 
que os programas de aconselhamento incentivam o trabalho independente como 
alternativa ao desemprego ou ao trabalho assalariado;

3. Convida a Comissão a divulgar melhor entre o público as potencialidades dos
microcréditos através de campanhas de publicidade e de sensibilização orientadas, 
nomeadamente, para as mulheres jovens e as minorias étnicas e que sublinhem mais 
particularmente a importância dos programas na escola;

4. Convida a Comissão e os Estados-Membros a normalizarem a apresentação estatística dos
microcréditos, incluindo a repartição dos dados em função do género e da idade;

5. Solicita a elaboração de programas que ofereçam garantias nos casos em que a 
contribuição do mutuário não seja considerada suficiente.
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