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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta o artigo 2.º e o n.º 2 do artigo 3.º do Tratado CE, 

1. Apoia a prossecução do objectivo de novos programas para remover os obstáculos ao 
emprego, em especial de mulheres, e nomeadamente os que afectam as pessoas que vivem 
em zonas rurais, os jovens, as pessoas com deficiência, os idosos e os trabalhadores pouco 
qualificados, e observa que o objectivo de aumentar a taxa de emprego das mulheres está 
longe de ser alcançado;

2. Sublinha que os Regulamentos relativos aos Fundos Estruturais prevêem que os Estados-
Membros e a Comissão assegurem a promoção da igualdade entre mulheres e homens e a 
integração da perspectiva de género nas diferentes fases de execução dos referidos fundos;

3. Solicita a criação de programas operacionais que respeitem os princípios de integração da 
perspectiva de género, de combate contra a discriminação e de promoção da igualdade de 
tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres no local de trabalho e na 
sociedade, enquanto um todo, fomentando, particularmente, o espírito empresarial 
feminino, facilitando a participação das mulheres nos processos de tomada de decisão e 
incentivando a presença de mulheres nos círculos científicos, académicos e tecnológicos, 
lançando campanhas de sensibilização do público em geral, procedendo ao intercâmbio de 
boas práticas e estabelecendo um diálogo contínuo com os cidadãos;

4. Apoia as iniciativas promovidas pelo Fundo Social Europeu e pelo Programa PROGRESS 
para o período 2007-2013, que melhoram a situação das mulheres no mercado de trabalho 
e contribuem para eliminar a discriminação;

5. Salienta que, a fim de garantir as condições necessárias para uma participação equitativa
de mulheres e homens na vida privada e pública e enfrentar simultaneamente o desafio 
demográfico, esses programas se devem também concentrar na conciliação da vida 
familiar e profissional; assinala, a este respeito, que é necessário melhorar a 
disponibilidade, a qualidade e a acessibilidade dos serviços de guarda de crianças e de
cuidados a pessoas dependentes, a idosos, a doentes crónicos e a pessoas portadoras de
deficiência, em consonância com os objectivos de Barcelona;

6. Apoia o "princípio de parceria" aplicado pela Comissão em todas as fases da política de 
coesão e convida a Comissão a envolver as organizações de mulheres a nível local e 
nacional em todas as fases da negociação e execução;

7. Exorta os Estados-Membros a informarem plenamente os cidadãos, as autoridades locais e 
não governamentais e as organizações de mulheres sobre as possibilidades de 
financiamento, em particular no que respeita à informação sobre programas específicos, o 
direito a co-financiamento a cargo dos Fundos Estruturais, as normas de 
co-financiamento, as normas de reembolso e o acesso aos convites à apresentação de 
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propostas no âmbito do novo período de programação 2007-2013;

8. Exorta os Estados-Membros a assegurarem que a existência de obstáculos administrativos 
excessivos não dissuada as organizações não governamentais de se candidatarem ao 
financiamento de projectos, em especial os destinados a apoiar as mulheres em situação 
economicamente desfavorecida, as mulheres imigrantes, as mulheres pertencentes a 
minorias étnicas, as mulheres portadoras de deficiência, as mulheres com pessoas 
dependentes a seu cargo e as mulheres que são vítimas de violência ou tortura;

9. Exorta os Estados-Membros a evitarem demoras excessivas no reembolso dos custos dos 
projectos concluídos, observando que a insolvência provocada por essa prática impede 
frequentemente os beneficiários - e sobretudo as autarquias locais e as organizações sem 
fins lucrativos - de exercer outras actividades específicas ao seu domínio de acção;

10. Solicita aos Estados-Membros que, no âmbito da programação e da execução de projectos 
estratégicos, tenham em conta as necessidades das mulheres, das famílias, nomeadamente 
monoparentais e numerosas, das pessoas portadoras de deficiência e dos grupos 
vulneráveis nas regiões geográfica e socialmente desfavorecidas, se for caso disso;

11. Solicita aos Estados-Membros que, em todos os projectos dos Fundos Estruturais, tenham 
em conta as consequências dos mesmos para as mulheres e a dimensão de género.
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