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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže samostatne zárobková činnosť prostredníctvom mikropodnikov a malých podnikov 
dáva ženám možnosť zlepšiť ich postavenie z ekonomického hľadiska, ako aj možnosť 
skombinovať profesijný a rodinný život,

B. keďže nedostatok mikropôžičiek je hlavnou prekážkou pre ženy, ktoré zakladajú vlastnú 
firmu,

C. keďže poskytovanie mikroúverov je dôležitým nástrojom na zlepšenie postavenia žien, 
ktorý dáva ženám možnosť začať podnikať, povzbudzuje ženy k podnikaniu, umožňuje 
prístup k trhu, pomáha im stať sa ekonomicky nezávislými a je tak nielen otázkou 
podnikania a hospodárskeho rastu, ale aj sociálneho začlenenia a opatrením proti chudobe,

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby považovali ženy za cieľovú skupinu a aby dali ženám 
osobitné a primerané postavenie v programoch a iniciatívach súvisiacich s mikroúvermi, 
napríklad v programe JASMINE;

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili poradenské centrum s osobitným dôrazom na 
podporu podnikania žien; zdôrazňuje, že programy poradenskej pomoci posilňujú 
samostatnú zárobkovú činnosť ako alternatívu k nezamestnanosti alebo k závislej činnosti;

3. vyzýva Komisiu, aby zvýšila informovanosť o potenciáli mikroúverov prostredníctvom 
publicity a programov na zvýšenie informovanosti so zameraním okrem iného na mladé 
ženy a etnické menšiny a osobitne zdôrazňuje dôležitosť programov na školách;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby štandardizovali štatistickú prezentáciu mikroúverov, 
okrem iného aj podľa pohlavia a veku;

5. vyzýva na vytvorenie programov, ktoré poskytujú záruky v prípadoch, keď sa kolaterál 
poskytnutý dlžníkom nepovažuje za dostatočný.
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