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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Självständig verksamhet genom mikro- och småföretag gör det möjligt för kvinnor att 
höja sin status i ekonomiskt hänseende och kombinera yrkesliv med familjeliv.

B. Otillräcklig tillgång till mikrolån är ett stort hinder för kvinnor som startar egen 
verksamhet.

C. Tillhandahållande av mikrokrediter är en viktig åtgärd för att höja kvinnors status, 
eftersom det ger kvinnor möjlighet att starta verksamhet, uppmuntrar till kvinnligt 
företagande, ger kvinnor tillträde till marknaden och hjälper dem att bli ekonomiskt 
oberoende, och således är det inte enbart en fråga om företagande och ekonomisk tillväxt 
utan även om social integration och en åtgärd mot fattigdom. 

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta hänsyn till 
kvinnor som målgrupp och ge dem en särskild och lämplig ställning i de program och 
initiativ som avser mikrokrediter, till exempel i initiativet Jasmine.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta hjälpcentraler med särskild 
tyngdpunkt på att främja kvinnligt företagande, och understryker att program som syftar 
till att ge råd och stöd stärker den självständiga verksamheten som ett alternativ till att 
vara arbetslös eller arbetstagare. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka medvetenheten om möjligheterna 
med mikrokrediter genom publicitet och medvetandegörande program som bland andra är 
riktade till unga kvinnor och etniska minoriteter, och understryker särskilt vikten av 
program i skolorna.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att standardisera den 
statistiska redogörelsen för mikrokrediter och inbegripa en uppdelning av uppgifterna 
efter kön och ålder.  

5. Europaparlamentet efterlyser program som utgör garantier i de fall då låntagarens säkerhet 
inte anses tillräcklig.
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