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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. támogatja az új programok arra irányuló folytatólagos célját, hogy megszüntessék a 
foglalkoztatás akadályait, különösen a nők, a fiatalok, a fogyatékkal élők, az idősek és az 
alacsony képzettségű munkavállalók számára, ugyanakkor megállapítja, hogy a nők 
nagyobb foglalkoztatási rátájának célkitűzése távolról sem valósult meg; 

2. operatív programokat sürget a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére, amelyek 
visszaszorítják a megkülönböztetést, valamint a munkahelyen és a társadalomban 
előmozdítják az egyenlő bánásmódot és lehetőségeket a nők és a férfiak számára, annak 
érdekében, hogy a közvélemény figyelmét e kérdésekre irányítsák; 

3. hangsúlyozza, hogy a demográfiai kihívás leküzdése érdekében ezeknek a programoknak 
a családi és a szakmai élet összeegyeztetésére is összpontosítaniuk kell;

4. támogatja a „partnerség elvét”, amelyet a Bizottság a kohéziós politika valamennyi 
fázisában alkalmazott, és felhívja a Bizottságot, hogy vonja be a helyi és nemzeti női 
szervezeteket az egyeztetések és a végrehajtás valamennyi szakaszába; 

5. felhívja a tagállamokat, hogy teljes körűen tájékoztassák a helyi hatóságokat, valamint a 
nem kormányzati és női szervezeteket a 2007-től 2013-ig tartó új programozási időszak 
keretében megvalósuló finanszírozás lehetőségeiről;

6. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a túlzott adminisztratív akadályok ne 
tartsák vissza a nem kormányzati szervezeteket a projektfinanszírozás kérelmezésétől, 
különösen azokat, amelyek a gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, valamint az 
erőszak vagy kínzás áldozataivá vált nők támogatásával foglalkoznak; 

7. felhívja a tagállamokat, hogy kerüljék a túlzott késlekedést a lezárult projektek 
költségeinek visszatérítésében, megállapítva, hogy az ilyen gyakorlat által okozott 
fizetésképtelenség gyakran megakadályozza a kedvezményezetteket – amelyek főként 
helyi hatóságok és non-profit szervezetek – a további tevékenységek folytatásában.


