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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât exercitarea de către femei a unei activități independente prin intermediul 
microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici le oferă posibilitatea de a-și ridica nivelul 
de trai și de a reconcilia obligațiile familiale cu cele profesionale;

B. întrucât oferta insuficientă de microcredite reprezintă un obstacol major pentru femeile 
întreprinzătoare;

C. întrucât acordarea de microcredite reprezintă un instrument important pentru 
îmbunătățirea statutului femeilor, prin posibilitățile pe care le oferă acestora, încurajând-le 
spiritul antreprenorial, accesul pe piață și ajutându-le să devină independente din punct de 
vedere economic, și întrucât aceasta nu reprezintă numai o chestiune antreprenorială și de 
creștere economică, ci și una de incluziune socială și o măsură de combatere a sărăciei;

1. invită Comisia și statele membre să considere femeile drept grup țintă și să le confere o 
poziție precisă și corespunzătoare în cadrul programelor și inițiativelor privind 
microcreditele, de exemplu în cadrul inițiativei JASMINE;

2. invită statele membre să ofere asistență, acordând o importanță deosebită promovării 
spiritului antreprenorial al femeilor; subliniază faptul că programele de asistență 
încurajează exercitarea activităților independente ca alternativă la statutul de șomer sau de 
salariat;

3. invită Comisia să sensibilizeze opinia publică cu privire la posibilitățile pe care le oferă 
microcreditele prin intermediul publicității și al programelor de sensibilizare destinate, 
printre altele, tinerelor femei și minorităților etnice și subliniază în special importanța 
acestor programe în școli;

4. invită Comisia și statele membre să standardizeze prezentarea din punct de vedere statistic 
a microcreditelor, inclusiv defalcarea datelor în funcție de gen și vârstă;

5. solicită crearea unor programe care să ofere garanții în cazurile în care garanția debitorului 
nu este considerată suficientă.
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