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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

 uwzględniając art. 2 oraz art. 3 ust. 2 traktatu WE, 

1. wspiera stały cel nowych programów, jakim jest usuwanie barier w zatrudnieniu 
zwłaszcza dla kobiet, a w szczególności barier napotykanych przez mieszkańców 
obszarów wiejskich, młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku 
i nisko wykwalifikowanych pracowników oraz zauważa, że cel jakim jest zwiększenie 
wskaźnika zatrudnienia kobiet jest daleki od realizacji;

2. podkreśla, że przepisy dotyczące funduszy strukturalnych określają, że państwa 
członkowskie i Komisja zapewniają wspieranie równości płci i uwzględnienia 
perspektywy płci na wszystkich etapach wdrażania funduszy;

3. domaga się operacyjnych programów uwzględniających w głównym nurcie tematykę płci, 
zajmujących się problemem dyskryminacji i promujących równe traktowanie, płace 
i równe szanse dla kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz w społeczeństwie poprzez 
wspieranie działalności gospodarczej kobiet, ułatwianie kobietom udziału w procesie 
decyzyjnym i zwiększanie ich obecności w sferach nauki, uczelni wyższych i technologii, 
inicjowanie kampanii na rzecz podniesienia świadomości szerokiej opinii publicznej, 
wymianę najlepszych praktyk oraz prowadzenie stałego dialogu z obywatelami;

4. popiera działania wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny i program PROGRESS 
na lata 2007-2013, które mają na celu poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy i pomoc 
w eliminacji dyskryminacji;

5. kładzie nacisk na fakt, że w celu zapewnienia niezbędnych warunków sprawiedliwego 
udziału kobiet i mężczyzn w życiu prywatnym i publicznym oraz jednocześnie w celu 
stawienia czoła wyzwaniom demograficznym, programy te powinny również skupiać się 
na godzeniu życia rodzinnego z zawodowym; zwraca uwagę na konieczność poprawy 
osiągalności, jakości i dostępności jednostek opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi 
opieki, osobami starszymi, chronicznie chorymi i osobami niepełnosprawnymi, co jest 
zgodne z celami barcelońskimi;

6. wspiera „zasadę partnerstwa” wdrażaną przez Komisję w ramach polityki spójności 
i wzywa Komisję do włączenia lokalnych i krajowych organizacji kobiecych w proces 
negocjacji i wdrażania;

7. wzywa państwa członkowskie do pełnego informowania obywateli, władz lokalnych 
i pozarządowych organizacji kobiecych o możliwościach finansowania, w szczególności 
w odniesieniu do konkretnych programów, warunków niezbędnych do ubiegania się 
o współfinansowanie z funduszy strukturalnych, przepisów dotyczących zwrotu kosztów 
oraz gdzie można znaleźć zaproszenia do składania wniosków w ramach nowego okresu 
programowania 2007-2013;
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8. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, że przeszkody administracyjne nie 
zniechęcą organizacji pozarządowych do ubiegania się o finansowanie projektów, 
w szczególności poświęconych wsparciu dla kobiet w ekonomicznie niekorzystnej 
sytuacji, imigrantek, członkiń mniejszości etnicznych, kobiet niepełnosprawnych, kobiet 
opiekujących się osobami zależnymi od nich, a także dla kobiet, które są ofiarami 
przemocy czy tortur;

9. wzywa państwa członkowskie do unikania nadmiernych opóźnień przy zwrotach kosztów 
zakończonych projektów, zauważając, że niewypłacalność spowodowana takimi 
praktykami często uniemożliwia beneficjentom - głównie władzom lokalnym 
i organizacjom non-profit - prowadzenie dalszej działalności na polu ich zainteresowań;

10. wzywa państwa członkowskie w kontekście planowania i realizacji projektów 
strategicznych do uwzględnienia odpowiednio potrzeb kobiet, rodzin, w szczególności 
samotnych rodziców i dużych rodzin, osób niepełnosprawnych i grup specjalnej troski na 
obszarach o złej sytuacji geograficznej i społecznej;

11. wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia przy wszystkich projektach 
finansowanych z funduszy strukturalnych kwestii płci i ich wpływu na kobiety.
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