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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

 atsižvelgdamas į EB sutarties 2 straipsnį ir 3 straipsnio 2 dalį, 

1. remia toliau išliekantį tikslą naujomis programomis pašalinti kliūtis užimtumui, ypač 
moterims (ypatingai gyvenančioms kaimo vietovėse), jaunimui, neįgaliesiems, 
pagyvenusiems žmonėms ir žemos kvalifikacijos darbuotojams, bet pažymi, kad vis dar 
nėra pasiekta tikslo žymiai padidinti moterų užimtumą;

2. pabrėžia, kad struktūrinių fondų reglamentuose teigiama, kad valstybės narės ir Komisija 
užtikrina, jog moterų ir vyrų lygybė bei lyčių integracijos aspektai būtų skatinami įvairiais 
fondų paramos įgyvendinimo etapais;

3. ragina kurti veiksmų programas, skirtas lyčių lygybės, kovos su diskriminavimu, vienodo 
užmokesčio už darbą ir lygių galimybių taikymo vyrams ir moterims darbo vietoje ir 
visuomenėje problemoms spręsti, skatinti moterų verslumą, įtraukti moteris į sprendimų 
priėmimo procesą ir gerinti moterų dalyvavimą mokslinėje, akademinėje ir techninėje 
srityse, sukurti visuomenės informavimo programas, keisti pažangia patirtimi ir vystyti 
dialogą su piliečiais;

4. remia Europos socialinio fondo ir 2007–2013 m. programos PROGRESS skatinamas 
priemones, skirtas moterų padėčiai darbo rinkoje gerinti ir diskriminacijai šalinti;

5. pabrėžia, kad norint užtikrinti, kad būtų išlaikyta būtina vyrų ir moterų dalyvavimo 
pusiausvyra privačioje ir viešojoje srityse ir tuo pat metu kovoti su demografiniais 
iššūkiais, būtina dėmesį skirti šeimos ir profesinio gyvenimo suderinimui; šiuo atžvilgiu 
pažymi, kad tai būtina siekiant pagerinti vaikų, priklausomų asmenų, pagyvenusių 
žmonių, ligotų asmenų priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumą, kokybę ir galimybes 
jomis pasinaudoti, atsižvelgiant į Barselonos tikslus;

6. remia vykdant Komisijos sanglaudos politiką įgyvendintą partnerystės principą ir ragina
Komisiją įtraukti moterų vietos ir nacionalines organizacijas į derybas dėl šio principo ir 
jo įgyvendinimą;

7. ragina valstybes nares pranešti piliečiams, vietos valdžios institucijoms, NVO ir moterų 
organizacijoms apie visas finansavimo galimybes, ypač dėl informacijos apie specialias 
programas, galimybę gauti dalį finansavimo iš struktūrinių fondų, finansavimo tvarką, 
kompensavimo tvarką, visų projektų, kurie bus pateikiami pagal naują 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį;

8. ragina valstybes nares užtikrinti, kad per dideles administracinės kliūtys neatgrasintų 
NVO nuo projektų, ypač skirtų remti moterims ekonomiškai nuskriaustuose regionuose, 
imigrantėms, moterims, priklausančioms etninėms mažumoms, neįgalioms, priklausomus 
asmenis prižiūrinčioms moterims, ir nuo tų projektų, kurie skirti smurto ir kankinimų 
aukoms;
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9. ragina valstybes nares nevilkinti baigtų projektų išlaidų kompensavimo ir pažymi, kad dėl 
minėtosios problemos susidaręs nemokumas užkerta kelią finansavimo gavėjams (vietos 
valdžios institucijoms ir NVO) toliau tęsti savo veiklą pasirinktoje veiklos srityje;

10. ragina valstybes nares planuojant ir įgyvendinant strateginius projektus atsižvelgti į 
moterų, šeimų, ypač, tam tikrais atvejais, vienišų tėvų ir didelių šeimų, neįgaliųjų ir 
pažeidžiamų grupių geografiškai ir socialiai nuskriaustuose regionuose poreikius;

11. ragina valstybes nares vykdant visus struktūrinių fondų projektus atsižvelgti į moterų ir 
lyčių aspekto poveikį.
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