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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 2 alakohdan,

1. tukee uusien ohjelmien tavoitetta, jolla jatketaan erityisesti maaseutualueilla asuvien
naisten, nuorten, vammaisten, ikääntyneiden ja heikosti koulutettujen työntekijöiden 
työllistymisen esteiden poistamista, mutta huomauttaa, että naisten työllistymisen 
lisääntyminen on edelleen kaukana tavoitellusta;

2. korostaa, että rakennerahastoasetuksissa todetaan, että jäsenvaltiot ja komissio
varmistavat, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja tasa-arvonäkökohtien 
huomioonottamista edistetään varojen täytäntöönpanon eri vaiheissa;

3. vaatii, että toimintaohjelmissa on noudatettava periaatteita, joilla pyritään 
valtavirtaistamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, puuttumaan syrjintään ja lisäämään 
naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua, palkkausta sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia 
työpaikoilla ja yhteiskunnassa, mihin pyritään yleisesti edistämällä erityisesti naisten 
yrittäjyyttä, helpottamalla naisten osallistumista päätöksentekomenettelyihin ja 
tukemalla naisten läsnäoloa tieteellisillä, akateemisilla ja teknisillä aloilla, toteuttamalla 
suurelle yleisölle suunnattavia tiedotuskampanjoita, vaihtamalla hyviä käytäntöjä ja 
käymällä jatkuvaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa;

4. tukee Euroopan sosiaalirahaston ja Progress-ohjelman (2007–2013) edistämiä toimia, 
joilla parannetaan naisten tilannetta työmarkkinoilla ja autetaan poistamaan syrjintää;

5. korostaa, että näissä ohjelmissa tulisi keskittyä myös perhe- ja työelämän 
yhteensovittamiseen, jotta varmistetaan naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen 
yksityisellä ja julkisella alalla ja jotta samanaikaisesti selviydytään väestörakenteen 
muutoksen aiheuttamasta haasteesta; toteaa tässä yhteydessä, että on tarpeen parantaa 
lasten, huollettavien henkilöiden, vanhusten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten 
henkiöiden hoitopalvelujen määrää, laatua ja saatavuutta Barcelonan tavoitteiden 
mukaisesti;

6. tukee komission koheesiopolitiikassa toteuttamaa "kumppanuusperiaatetta" ja pyytää 
komissiota ottamaan paikalliset ja kansalliset naisten järjestöt mukaan neuvotteluihinsa 
ja täytäntöönpanoonsa;

7. pyytää jäsenvaltioita tiedottamaan kansalaisille, paikallisviranomaisille, 
kansalaisjärjestöille ja naisten järjestöille mahdollisuuksista saada rahoitusta ja 
erityisesti erityisohjelmia koskevista tiedoista, rakennerahastojen yhteisrahoituksen 
saatavuudesta, korvausten saamista koskevista säännöistä ja hankkeita koskevien
ehdotusten löytämisestä uuden ohjelmakauden 2007–2013 puitteissa;
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8. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että liialliset hallinnolliset esteet eivät estä 
kansalaisjärjestöjä hakemasta rahoitusta hankkeilleen, erityisesti niitä järjestöjä, jotka
pyrkivät tukemaan huonossa taloudellisessa tilanteessa olevia naisia, 
maahanmuuttajanaisia, etnisiin vähemmistöihin kuuluvia naisia ja vammaisia naisia 
sekä naisia, joilla on huollettavia, sekä väkivallan tai kidutuksen uhreina olevia naisia;

9. pyytää jäsenvaltioita välttämään liiallisen viivyttelyn loppuun suoritettujen hankkeiden 
kustannuksien korvaamisessa ja huomauttaa, että tällaisten viivytysten aiheuttamat 
rahalliset vaikeudet estävät vastaanottajia, pääasiassa paikallisviranomaisia ja hyötyä 
tavoittelemattomia järjestöjä, ryhtymästä uusiin toimiin erityisellä toiminta-alallaan;

10. kehottaa jäsenvaltioita tarvittaessa ottamaan ohjelmasuunnittelussa ja strategisten 
hankkeiden täytäntöönpanossa huomioon naisten ja perheiden, erityisesti 
yksinhuoltajaperheiden ja suurperheiden, vammaisten sekä maantieteellisesti ja 
sosiaalisesti heikommassa asemassa olevilla alueilla elävien haavoittuvien 
ihmisryhmien tarpeet;

11. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan kaikissa rakennerahastohankkeissa huomioon naisiin 
kohdistuvat vaikutukset sekä tasa-arvonäkökohdat.
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