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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

 s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES, 

1. vyjadřuje podporu novým programům, které nadále usilují o odstranění překážek 
zaměstnanosti, zejména v případě žen, mladých lidí, zdravotně postižených osob, starších 
pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací, avšak poukazuje na to, že cíle vyšší míry 
zaměstnanosti u žen ještě zdaleka nebylo dosaženo; 

2. žádá, aby byly vytvořeny operační programy v oblasti prosazování zásady rovnosti mužů 
a žen, které by se zabývaly diskriminací a podporou rovného zacházení s muži a ženami 
na pracovišti a ve společnosti a rovnými příležitostmi s cílem zvýšit povědomí veřejnosti 
o těchto otázkách; 

3. zdůrazňuje, že tyto programy by se rovněž měly zaměřit na sladění rodinného 
a profesního života, aby bylo možné čelit demografickým výzvám;

4. vyjadřuje podporu „zásadě partnerství“, kterou Komise uplatňuje ve všech etapách 
politiky soudržnosti, a vyzývá Komisi, aby do všech fází jednání a provádění zapojila 
místní a celostátní organizace žen; 

5. vyzývá členské státy, aby místní orgány, nevládní organizace a organizace žen zevrubně 
informovala o možnostech financování v rámci nového programového období 2007–2013; 

6. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby nadměrné administrativní překážky neodrazovaly 
nevládní organizace, zejména organizace podporující ženy, jež se ocitly v situaci, která je 
ekonomicky znevýhodňuje, a organizace zaměřené na oběti násilí a mučení, od podání 
žádosti o projektové financování; 

7. vyzývá členské státy, aby se vyvarovaly nepřiměřeným prodlevám při hrazení nákladů za 
dokončené projekty, a upozorňuje na to, že platební neschopnost způsobená takovým 
postupem často příjemcům, jimiž jsou hlavně místní orgány a neziskové organizace, brání 
vykonávat další činnost.


