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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

 der henviser til EF-traktatens artikel 2 og artikel 3, stk. 2,

1. støtter det fortsatte mål i de nye programmer om at fjerne hindringer for beskæftigelse, 
navnlig for kvinder, unge, handicappede, ældre og lavt kvalificerede arbejdstagere, men 
bemærker, at målet om en højere beskæftigelsesgrad for kvinder langtfra nås,

2. opfordrer til operationelle programmer vedrørende integration af ligestillingsaspektet, 
bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af ligebehandling og muligheder for 
kvinder og mænd på arbejdspladsen og i samfundet for at øge offentlighedens bevidsthed 
om disse spørgsmål, 

3. understreger, at for at imødegå den demografiske udfordring bør disse programmer også 
fokusere på at forene familie og arbejdsliv,

4. støtter "partnerskabsprincippet" gennemført af Kommissionen i alle faser af 
samhørighedspolitikken og opfordrer Kommissionen til at inddrage lokale og nationale 
kvindeorganisationer i alle faser af forhandlingen og gennemførelsen, 

5. opfordrer medlemsstaterne til at oplyse lokale myndigheder og ngo'er og 
kvindeorganisationer fuldt ud om mulighederne for finansiering inden for rammerne af 
den nye programperiode 2007-2013,

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at uforholdsmæssigt store administrative hindringer 
ikke afholder ngo'er fra at ansøge om projektfinansiering, navnlig dem, der støtter kvinder 
i økonomisk ugunstige omstændigheder, og dem, der er ofre for vold eller tortur, 

7. opfordrer medlemsstaterne til at undgå unødig forsinkelse i godtgørelsen af 
omkostningerne til færdiggjorte projekter, idet det bemærkes, at den insolvens, der 
forårsages af en sådan praksis, ofte hindrer modtagerne – hovedsageligt lokale 
myndigheder og almennyttige organisationer – i at gå videre med yderligere aktiviteter.
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