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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

 tekintettel az EK-Szerződés 2. cikkére és 3. cikkének (2) bekezdésére, 

1. támogatja az új programok arra irányuló folytatólagos célját, hogy megszüntessék a 
foglalkoztatás akadályait, különösen a nők, közülük elsősorban a vidéki területeken élők, 
a fiatalok, a fogyatékkal élők, az idősek és az alacsony képzettségű munkavállalók 
számára, ugyanakkor megállapítja, hogy a nők nagyobb foglalkoztatási rátájának 
célkitűzése távolról sem valósult meg;

2. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok szabályai kimondják, hogy a tagállamoknak és a 
Bizottságnak az alapok végrehajtásának különböző szakaszaiban biztosítaniuk kell a nők 
és férfiak közötti esélyegyenlőség és a nemi szempontok érvényesülését;

3. a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére irányuló operatív programokra hív fel, 
amelyek foglalkoznak a megkülönböztetéssel, valamint a munkahelyen és a 
társadalomban előmozdítják az egyenlő bánásmódot, bért és lehetőségeket a nők és a 
férfiak számára, különösen a női vállalkozások népszerűsítése, a nők döntéshozatalban 
való részvételének elősegítése, a nők tudományos, elméleti és műszaki területen való 
jelenlétének fokozása, általános figyelemfelkeltő kampányok indítása, a helyes 
gyakorlatok cseréje és a polgárokkal való folyamatos párbeszéd révén;

4. támogatja az Európai Szociális Alapban és a PROGRESS 2007–2013 programban 
szereplő intézkedéseket, melyek javítják a nők munkaerő-piaci helyzetét és segítik a 
diszkrimináció felszámolását;

5. hangsúlyozza, hogy a férfiak és nők magánszférában és közszférában való kiegyenlített 
részvételéhez szükséges feltételek biztosítása, és emellett a demográfiai kihívás leküzdése 
érdekében ezeknek a programoknak a családi és a szakmai élet összeegyeztetésére is 
összpontosítaniuk kell; felhívja a figyelmet arra, hogy a barcelonai célkitűzésekkel 
összhangban fejleszteni kell a gyermekgondozási szolgáltatások és a gondoskodást 
igénylő személyek, idősek, krónikus betegségben szenvedők és fogyatékkal élők ellátását 
célzó szolgáltatások rendelkezésre állását, minőségét és hozzáférhetőségét;

6. támogatja a Bizottság által a kohéziós politikában végrehajtott „partnerség elvét”, és 
felhívja a Bizottságot, hogy vonja be a helyi és nemzeti női szervezeteket az 
egyeztetésekbe és a végrehajtásba;

7. felhívja a tagállamokat, hogy teljes körűen tájékoztassák a polgárokat, a helyi 
hatóságokat, valamint a nem kormányzati és női szervezeteket a 2007-től 2013-ig tartó új 
programozási időszak keretében megvalósuló finanszírozási lehetőségekről, különösen a 
konkrét programokról való tájékoztatás, a strukturális alapokból való társfinanszírozásra 
való jogosultság, a társfinanszírozási szabályok és a visszatérítési szabályok tekintetében, 
valamint arra vonatkozóan, hogy hol találhatók az ajánlattételi felhívások;
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8. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a túlzott adminisztratív akadályok ne 
tartsák vissza a nem kormányzati szervezeteket a projektfinanszírozás kérelmezésétől, 
különösen azokat, amelyek a gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, a bevándorló, a 
valamely etnikai kisebbséghez tartozó, a fogyatékkal élő, a gondoskodására bízott 
személyt ellátó, valamint az erőszak vagy kínzás áldozataivá vált nők támogatásával 
foglalkoznak;

9. felhívja a tagállamokat, hogy kerüljék el a túlzott késlekedést a lezárult projektek 
költségeinek visszatérítésében, megállapítva, hogy az ilyen gyakorlat által okozott 
fizetésképtelenség gyakran megakadályozza a kedvezményezetteket – amelyek főként 
helyi hatóságok és non-profit szervezetek – a tevékenységi körükbe tartozó további 
tevékenységek folytatásában;

10. felhívja a tagállamokat, hogy a stratégiai projektek tervezése és végrehajtása során 
fordítsanak kellő figyelmet a nők, a családok, különösen az egyedülálló szülők és a 
nagycsaládok, a fogyatékos személyek és a földrajzi és szociális szempontból hátrányos 
régiókban élő sebezhető csoportok szükségleteire;

11. felhívja a tagállamokat, hogy a strukturális alap minden projektjével összefüggésben 
vegyék figyelembe azoknak a nőkre, illetve a nemi szempontokra gyakorolt hatását.
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