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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Regionaludviklingsudvalget,
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

 der henviser til EF-traktatens artikel 2 og artikel 3, stk. 2,

1. støtter det mål, der er bibeholdt i de nye programmer, om at fjerne hindringer for 
beskæftigelsen, navnlig for kvinder, og især de hindringer, der gør sig gældende for folk i 
landdistrikterne, unge, handicappede, ældre og lavt kvalificerede arbejdstagere, men 
bemærker, at målet om en højere beskæftigelsesprocent for kvinder langtfra er nået,

2. understreger, at strukturfondsforordningerne fastlægger, at medlemsstaterne og 
Kommissionen i disse fondes forskellige gennemførelsesfaser skal garantere fremme af 
lighed mellem mænd og kvinder og integration af kønsaspektet,

3. opfordrer til, at operationelle programmer respekterer principperne om integration af 
kønsaspektet, bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af ligebehandling, ligeløn og 
lige muligheder for kvinder og mænd på arbejdspladsen og i samfundet som helhed 
igennem fremme af iværksætterånd især blandt kvinder, fremme af kvinders deltagelse i 
beslutningsprocessen og flere kvinder inden for forskning og akademiske og tekniske fag, 
iværksættelse af oplysningskampagner for offentligheden generelt, udveksling af god 
praksis og gennemførelse af en løbende dialog med borgerne,

4. støtter initiativerne under Den Europæiske Socialfond og Progress-programmet for 
perioden 2007-2013, som forbedrer kvinders situation på arbejdsmarkedet og bidrager til 
at afskaffe forskelsbehandling,

5. understreger, at disse programmer med henblik på at sikre forudsætningerne for en ligelig 
deltagelse af kvinder og mænd både i den private og den offentlige sektor og samtidig 
imødegå den demografiske udfordring også bør fokusere på at forene familie- og 
arbejdsliv; påpeger, at det er nødvendigt at forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af 
samt adgangen til børnepasningsfaciliteter og plejefaciliteter for plejeafhængige personer,
ældre, kronisk syge og handicappede i overensstemmelse med Barcelonamålene;

6. støtter "partnerskabsprincippet", som indgår i Kommissionens samhørighedspolitik, og 
opfordrer Kommissionen til at inddrage lokale og nationale kvindeorganisationer i 
forhandlingen og gennemførelsen,

7. opfordrer medlemsstaterne til at give borgerne, de lokale myndigheder samt ngo'er og 
kvindeorganisationer fuldstændige oplysninger om finansieringsmulighederne, navnlig 
hvad angår særprogrammer, mulighed for samfinansiering over strukturfondene, 
samfinansieringsregler og regler for godtgørelse samt oplysninger om, hvor man kan finde 
indkaldelser af forslag inden for rammerne af den nye programmeringsperiode 2007-2013,

8. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at uforholdsmæssigt store administrative hindringer 
ikke afholder ngo'er fra at ansøge om projektfinansiering, navnlig dem, der støtter kvinder, 
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der er dårligt stillede økonomisk, indvandrerkvinder, kvinder, der tilhører etniske 
mindretal, handicappede kvinder, kvinder med ansvar for plejeafhængige personer og 
kvinder, der er ofre for vold eller tortur,

9. opfordrer medlemsstaterne til at undgå unødig forsinkelse i godtgørelsen af 
omkostningerne til afsluttede projekter, idet det bemærkes, at insolvens som følge af en 
sådan praksis ofte hindrer modtagerne – hovedsageligt lokale myndigheder og 
almennyttige organisationer – i at gennemføre yderligere aktiviteter, som er specifikke 
inden for deres indsatsområde,

10. opfordrer medlemsstaterne til inden for rammerne af planlægningen og gennemførelsen af 
strategiske projekter i passende omfang at tage højde for de behov, der gør sig gældende 
for kvinder, familier, særlig enlige forældre og store familier, handicappede og sårbare 
grupper i geografisk og socialt ugunstigt stillede regioner,

11. opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til konsekvenserne for kvinder samt til 
ligestillingsaspektet i forbindelse med alle strukturfondsprojekter.
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