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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker samozaposlovanje v mikro in malih podjetjih daje ženskam možnost izboljšanja 
svojega ekonomskega statusa ter možnost združitve poslovnega in družinskega življenja;

B. ker je nezadostna ponudba mikrokreditov večja ovira za ženske, ki odpirajo lastna 
podjetja;

C. ker je zagotavljanje mikrokreditov pomembno orodje za izboljšanje statusa žensk, ki jim 
daje možnosti za ustanovitev podjetij, spodbuja žensko podjetništvo, dostop do trga, jim 
omogoča gospodarsko neodvisnost ter pri tem zato ne gre le vprašanje podjetništva in 
gospodarske rasti, temveč tudi za socialno vključevanje in ukrep proti revščini;

1. poziva Komisijo in države članice, naj upoštevajo ženske kot ciljno skupino in jim 
omogočijo poseben in ustrezen položaj v programih in pobudah, povezanih z mikrokrediti, 
na primer v pobudi Jasmine;

2. poziva države članice, naj zagotovijo službe za pomoč, ki posebej poudarjajo spodbujanje 
ženskega podjetništva; poudarja, da programi za posvetovalno pomoč spodbujajo 
samozaposlovanje kot alternativo nezaposlenosti ali zaposlenosti v podjetjih;

3. poziva Komisijo, naj poveča ozaveščenost o možnostih mikrokreditov prek oglaševanja in 
programov povečevanja ozaveščenosti, ki so med drugim namenjeni mladim ženskam in 
etničnim manjšinam, ter naj zlasti poudarijo pomen programov v šolah;

4. poziva Komisijo in države članice, naj standardizirajo statistične predstavitve 
mikrokreditov, vključno z razporeditvijo podatkov po spolu in starosti;

5. poziva k pripravi programov, ki zagotavljajo jamstva v primerih, ko jamstva 
kreditojemalcev niso zadostna.
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