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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, 

1. στηρίζει τα νέα προγράμματα στην συνεχιζόμενη προσπάθειά τους να άρουν 
οποιαδήποτε εμπόδια στην απασχόληση, ιδίως δε για τις γυναίκες και όσα επηρεάζουν 
τον πληθυσμό των αγροτικών περιοχών, τους νέους, τα άτομα με αναπηρίες, τους 
ηλικιωμένους και τους ανειδίκευτους εργαζόμενους, αλλά επισημαίνει ότι ο στόχος της 
αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών εξακολουθεί να απέχει πολύ από την 
πραγματοποίησή του·

2. υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων, τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσουν την προαγωγή της ισότητας γυναικών και 
ανδρών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα διάφορα στάδια εκτέλεσης 
των ταμείων·

3. ζητεί την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα συνάδουν με τις αρχές της 
ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων μέσω της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της προώθησης της ισότιμης μεταχείρισης, ίσης αμοιβής και ίσων 
ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άνδρες στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία εν 
γένει, και μέσω της προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας ειδικότερα, 
διευκολύνοντας την συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, προάγοντας την 
αύξηση της γυναικείας παρουσίας στον επιστημονικό, ακαδημαϊκό και τεχνολογικό 
τομέα, ξεκινώντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, ανταλλάσσοντας
ορθές πρακτικές και διεξάγοντας διάλογο με τους πολίτες·

4. υποστηρίζει τα μέτρα που προωθούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
πρόγραμμα PROGRESS για το διάστημα 2007-2013, τα οποία βελτιώνουν την 
κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας και συνεισφέρουν στην εξάλειψη των 
διακρίσεων·

5. τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ισότιμη
συμμετοχή γυναικών και ανδρών στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και ταυτόχρονα 
να αντιμετωπιστεί η δημογραφική πρόκληση, τα προγράμματα αυτά πρέπει να 
επικεντρωθούν επίσης στον επιτυχή συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής· 
υπογραμμίζει δε σε συνάρτηση με αυτό ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα, η 
ποιότητα και η προσβασιμότητα των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και φροντίδας των 
εξαρτώμενων ατόμων, των ηλικιωμένων, των χρονίως πασχόντων και των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τους στόχους της Βαρκελώνης·

6. στηρίζει την "αρχή της εταιρικής σχέσης" που εφήρμοσε η Επιτροπή στην πολιτική 
συνοχής και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τοπικών και εθνικών 
οργανώσεων γυναικών στη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή της·
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7. καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώσουν εκτενώς τους πολίτες, τις τοπικές αρχές και τις μη 
κυβερνητικές και γυναικείες οργανώσεις για τις δυνατότητες χρηματοδότησης ιδίως εις 
ό,τι αφορά την ενημέρωση επί συγκεκριμένων προγραμμάτων, την επιλεξιμότητα για 
συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, τους όρους της συγχρηματοδότησης, 
τους κανόνες που διέπουν την επιστροφή πόρων καθώς και το που μπορεί να βρει κανείς 
τις προσκλήσεις υποβολής ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της νέας περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013·

8. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η ύπαρξη υπερβολικών διοικητικών εμποδίων 
να μην αποτρέψει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις από την υποβολή αίτησης για τη 
χρηματοδότηση έργων, ιδίως δε τις οργανώσεις εκείνες που ασχολούνται με τη στήριξη 
των γυναικών σε οικονομικώς δύσκολες περιστάσεις, των μεταναστριών, των γυναικών 
που είναι μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, των γυναικών με ειδικές ανάγκες, των γυναικών 
με εξαρτώμενα μέλη οικογενείας και των γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας ή 
βασανιστηρίων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να μην καθυστερούν υπερβολικά την εξόφληση των δαπανών των 
ολοκληρωθέντων έργων, επισημαίνοντας ότι η αφερεγγυότητα που συνεπάγεται μια 
τέτοια πρακτική αποτρέπει συχνά τους δικαιούχους – κυρίως τοπικές αρχές και μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις – από την υλοποίηση περαιτέρω δραστηριοτήτων που 
εντάσσονται στο πεδίο δραστηριοτήτων τους·

10. καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της 
εφαρμογής στρατηγικών σχεδίων τις ανάγκες των γυναικών, των οικογενειών, ιδίως των 
μονογονεϊκών και των πολυτέκνων, των ατόμων με αναπηρίες και των ευαίσθητων 
ομάδων σε γεωγραφικά και κοινωνικά μειονεκτούσες περιφέρειες, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο·

11. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη σε σχέση με όλα τα προγράμματα των 
διαρθρωτικών ταμείων τις συνέπειες για τις γυναίκες και τη διάσταση του φύλου.
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