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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

– gelet op de artikelen 2 en 3, lid 2 van het EG-Verdrag,

1. steunt het doel van de nieuwe programma's om belemmeringen voor toetreding tot de 
arbeidsmarkt weg te nemen, met name voor vrouwen, vooral in plattelandsgebieden, 
jongeren, mensen met handicaps, ouderen en laaggeschoolden, en wijst erop dat de 
doelstelling van vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen bij lange na niet is
bereikt;

2. wijst erop dat in de verordeningen betreffende de structuurfondsen is vastgelegd dat de 
lidstaten en de Commissie ervoor moeten instaan dat in de verschillende fasen van 
uitvoering van deze fondsen de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de opneming van 
het genderperspectief bevorderd worden;

3. dringt erop aan dat in de operationele programma's rekening wordt gehouden met de 
beginselen van gelijke rechten, waarbij discriminatie wordt aangepakt en gelijke 
behandeling, gelijke betaling en gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het werk en 
in de samenleving als geheel worden bevorderd door de ondernemingszin van met name 
vrouwen aan te moedigen, de deelneming van vrouwen aan besluitvormingsprocessen te
vergemakkelijken en de aanwezigheid van vrouwen op het gebied van wetenschap, 
universiteiten en technologie te stimuleren, door te voorzien in bewustmakingscampagnes 
voor het grote publiek, de uitwisseling van goede praktijken en het voeren van een 
permanente dialoog met de burgers;

4. steunt de initiatieven van het Europees Sociaal Fonds en het PROGRESS-programma 
voor de periode 2007-2013, die de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt verbeteren en 
bijdragen tot het beëindigen van discriminatie;

5. beklemtoont dat deze programma's tevens gericht moeten zijn op evenwicht tussen gezins-
en beroepsleven om de voorwaarden te scheppen voor een billijke deelname van vrouwen 
en mannen in de persoonlijke en de openbare sfeer en tegelijk om het hoofd te bieden aan 
de demografische problemen; wijst er in dit verband op dat de beschikbaarheid, kwaliteit 
en toegankelijkheid van de diensten voor de opvang van kinderen, hulpbehoevenden, 
ouderen, chronisch zieken en mensen met handicaps verbeterd moet worden 
overeenkomstig de doelstellingen van Barcelona;

6. steunt het "partnerschapsbeginsel" dat de Commissie in het cohesiebeleid ten uitvoer legt 
en dringt er bij de Commissie op aan lokale en nationale vrouwenorganisaties te betrekken 
bij de onderhandelingen over en de tenuitvoerlegging van dat beginsel;

7. verzoekt de lidstaten de burgers, lokale overheden, non-gouvernementele organisaties en 
vrouwenorganisaties uitvoerig voor te lichten over de financieringsmogelijkheden in het 
kader van de nieuwe programmeringsperiode 2007 - 2013, vooral ten aanzien van
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specifieke programma's, de mogelijkheden voor co-financiering uit de structuurfondsen, 
de bepalingen inzake co-financiering en terugbetaling en informatie over de plaats waar 
oproepen tot het indienen van voorstellen te vinden zijn;

8. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat non-gouvernementele organisaties er 
niet door te grote administratieve hindernissen van worden weerhouden aanvragen in te 
dienen voor projectfinanciering, met name die organisaties die zich inzetten voor de 
ondersteuning van vrouwen in economisch moeilijke omstandigheden, 
immigrantenvrouwen, vrouwen die behoren tot etnische minderheden, gehandicapte 
vrouwen, vrouwen met afhankelijke personen ten laste en vrouwen die het slachtoffer zijn 
van geweld of mishandeling;

9. verzoekt de lidstaten om grote vertraging bij de vergoeding van de kosten van afgeronde 
projecten te voorkomen en wijst erop dat geldgebrek als gevolg van trage uitbetaling het
de ontvangers - hoofdzakelijk lokale overheden en organisaties zonder winstoogmerk -
vaak onmogelijk maakt de werkzaamheden op hun specifieke terrein voort te zetten;

10. verzoekt de lidstaten om bij de programmering en uitvoering van strategische projecten 
rekening te houden met de behoeften van vrouwen, gezinnen, met name eenoudergezinnen 
en kinderrijke gezinnen, gehandicapten en kwetsbare groepen in regio's die in geografisch 
en/of sociaal opzicht zijn achtergebleven;

11. verzoekt de lidstaten om bij alle structuurfondsenprojecten rekening te houden met de 
gevolgen ervan voor vrouwen en met het genderaspect.
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