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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott införliva följande i sitt 
resolutionsförslag:

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.2 i EG-fördraget.

1. Europaparlamentet stöder de nya programmens fortsatta mål att avlägsna hinder för 
anställning särskilt när det gäller kvinnor och framför allt sådana som drabbar personer på 
landsbygden, yngre, funktionshindrade, äldre och arbetstagare med låg utbildning.
Parlamentet noterar att målsättningen att öka andelen yrkesarbetande kvinnor är långtifrån 
uppnådd. 

2. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna och kommissionen enligt 
strukturfondsbestämmelserna ska se till att jämställdhet mellan män och kvinnor och 
integreringen av jämställdhetsperspektivet främjas under de olika etapperna av 
fondernas genomförande.

3. Europaparlamentet kräver program i enlighet med principerna för en integrering av 
jämställdhetsperspektivet där man tar upp diskriminering och främjar likabehandling, lika 
lön och lika möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen och i hela samhället, genom 
att man särskilt främjar kvinnligt företagande, underlättar kvinnors deltagande 
i beslutsfattande, gynnar kvinnors närvaro inom vetenskap och teknik och 
i universitetsvärlden, inleder kampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet, möjliggör 
utbyte av bästa praxis och fortsätter den pågående dialogen med medborgarna.

4. Europaparlamentet stöder åtgärderna inom ramen för Europeiska socialfonden och 
Progress-programmet 2007–2013, som förbättrar kvinnornas situation på arbetsmarknaden 
och bidrar till att undanröja diskriminering.

5. Europaparlamentet betonar att i syfte att garantera de nödvändiga villkoren för 
kvinnors och mäns jämbördiga deltagande såväl i den privata som i den offentliga sfären 
och samtidigt bemöta den demografiska utmaningen bör dessa program också vara 
inriktade på att förena familj och yrkesliv. Parlamentet påpekar att det är nödvändigt att 
förbättra tillgången och kvaliteten på liksom tillgängligheten till barnomsorg och vård av 
anhöriga, äldre, kroniskt sjuka och funktionshindrade i enlighet med Barcelonamålen.

6. Europaparlamentet stöder ”partnerskapsprincipen” som kommissionen infört 
i sammanhållningspolitiken och uppmanar kommissionen att involvera lokala och 
nationella kvinnoorganisationer i sina förhandlingar och genomföranden.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att noggrant informera medborgare, lokala 
myndigheter, icke-statliga organisationer och kvinnoorganisationer om möjligheterna till 
finansiering, särskilt genom information om specifika program, berättigande till 
samfinansiering från strukturfonderna, samfinansierings- och återbetalningsregler och 
ansökningsomgångar inom ramen för den nya programperioden 2007–2013.
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8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att överdrivna administrativa 
svårigheter inte hindrar icke-statliga organisationer från att tillämpa projektfinansiering, 
särskilt de organisationer som är avsedda att stödja kvinnor som lever under ekonomiskt 
ofördelaktiga omständigheter, invandrarkvinnor, kvinnor i etniska minoriteter, 
funktionshindrade kvinnor, kvinnor som vårdar anhöriga och kvinnor som är offer för våld 
eller tortyr.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undvika alltför sena återbetalningar av 
kostnaderna för avslutade projekt och noterar att det obestånd som orsakas av sådan praxis 
ofta hindrar mottagarna – huvudsakligen lokala myndigheter och icke vinstdrivande 
organisationer – från att genomföra ytterligare åtgärder inom sitt verksamhetsområde.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samband med planering och 
genomförande av strategiska projekt på lämpligt sätt ta hänsyn till behoven hos kvinnor 
och familjer, särskilt ensamstående föräldrar och familjer med många barn, 
funktionshindrade och utsatta grupper i geografiskt och socialt missgynnade områden.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samband med alla 
strukturfondsprojekt ta hänsyn till hur kvinnor påverkas och till jämställdhetsperspektivet.
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