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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, 

1. στηρίζει τον στόχο περί άρσης των συναφών με την απασχόληση εμποδίων ιδίως δε για 
τις γυναίκες, τους νέους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωμένους και τους 
ανειδίκευτους εργαζόμενους τον οποίο εξακολουθούν να επιδιώκουν τα νέα 
προγράμματα, αλλά επισημαίνει ότι καθυστερεί σημαντικά να επιτευχθεί ο στόχος της 
αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών·

2. ζητεί την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων με αντικείμενο την ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των δύο φύλων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
προώθησης ισότιμης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άνδρες 
στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη 
για τα θέματα αυτά·

3. τονίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δημογραφική πρόκληση, τα προγράμματα 
αυτά πρέπει να επικεντρωθούν επίσης στον επιτυχή συνδυασμό οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής·

4. στηρίζει την "αρχή της εταιρικής σχέσης" που εφήρμοσε η Επιτροπή σε όλες τις φάσεις 
της πολιτικής συνοχής και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τοπικών και 
εθνικών οργανώσεων γυναικών σε όλα τα στάδια διαπραγμάτευσης και εφαρμογής·

5. καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώσουν εκτενώς τις τοπικές αρχές και τις μη κυβερνητικές 
και γυναικείες οργανώσεις για τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας 
περιόδου προγραμματισμού 2007-2013·

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η ύπαρξη υπερβολικών διοικητικών εμποδίων 
να μην αποτρέψει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις από την υποβολή αίτησης για τη 
χρηματοδότηση έργων, ιδίως δε τις οργανώσεις εκείνες που ασχολούνται με τη στήριξη 
των γυναικών σε οικονομικώς δύσκολες περιστάσεις και των γυναικών που έχουν πέσει 
θύματα βίας ή βασανιστηρίων·

7. καλεί τα κράτη μέλη να μην καθυστερήσουν υπερβολικά την εξόφληση των δαπανών 
των ολοκληρωθέντων έργων, επισημαίνοντας ότι η αφερεγγυότητα που συνεπάγεται μια 
τέτοια πρακτική αποτρέπει συχνά τους δικαιούχους – κυρίως τοπικές αρχές και μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις – από την υλοποίηση περαιτέρω δραστηριοτήτων.


