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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

 като взе предвид член 2 и член 3, параграф 2 от Договора за ЕО, 

1. подкрепя трайния стремеж на новите програми към премахване на бариерите 
пред заетостта, по-специално за жените, младите хора, хората с увреждания, 
възрастните хора и нискоквалифицираните работници, но отбелязва, че целта за 
по-висока степен на заетост при жените далеч не е постигната; 

2. призовава за оперативни програми за равнопоставеност между мъжете и жените, 
които се справят с дискриминацията и насърчават равно третиране и равни 
възможности за жени и мъже на работното място и в обществото с оглед 
повишаване на обществената осведоменост по тези въпроси;   

3. подчертава, че с оглед посрещане на демографското предизвикателство, тези 
програми следва също така да бъдат насочени към съчетаването на семейния и 
професионалния живот; 

4. подкрепя "принципа на партньорство", който Комисията прилага във всички 
фази на политиката на сближаване, и призовава Комисията да включи местните 
и национални организации на жени  във всички етапи на преговори и 
изпълнение; 

5. призовава държавите-членки да информират обстойно местните органи, 
неправителствените организации и организациите на жени за възможностите за 
финансиране в рамките на новия програмен период 2007-2013 г.;

6. призовава държавите-членки да гарантират, че прекалени административни 
пречки не възпират неправителствените организации да кандидатстват за 
финансиране на проекти, по-специално проекти за подпомагане на жени в 
икономически неизгодно положение и жени, които са жертви на насилие или 
мъчения;   

7. призовава държавите-членки да се въздържат от прекалено забавяне на 
възстановяването на разходи за изпълнени проекти, като отбелязва, че 
неплатежоспособността, до която води подобна практика, често пречи на 
получателите - главно местни органи и организации с нестопанска цел, да се 
занимават с по-нататъшни дейности. 
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