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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

– gelet op de artikelen 2 en 3, lid 2 van het EG-Verdrag,

1. steunt het doel van de nieuwe programma's om belemmeringen voor toetreding tot de 
arbeidsmarkt weg te nemen, met name voor vrouwen, jongeren, gehandicapten, ouderen 
en laaggeschoolden, en wijst erop dat de doelstelling van een hogere arbeidsparticipatie 
van vrouwen bij lange na niet is bereikt; 

2. dringt aan op operationele programma's voor gelijke rechten, waarin discriminatie wordt 
aangepakt en gelijke behandeling en gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het werk 
en in de samenleving als geheel worden bevorderd, om de bewustwording van het publiek 
op dit punt te vergroten;

3. beklemtoont dat om het hoofd te bieden aan de demografische problemen deze 
programma's tevens gericht moeten zijn op evenwicht tussen gezins- en beroepsleven;

4. steunt het "partnerschapsbeginsel" dat de Commissie in alle fases van het cohesiebeleid 
ten uitvoer legt en dringt er bij de Commissie op aan lokale en nationale 
vrouwenorganisaties te betrekken bij alle stadia van de onderhandelingen en de 
tenuitvoerlegging;

5. dringt er bij de lidstaten op aan lokale overheden, non-gouvernementele organisaties en 
vrouwenorganisaties uitgebreid voor te lichten over de financieringsmogelijkheden in het 
kader van de nieuwe programmeringsperiode 2007 - 2013;

6. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat non-gouvernementele organisaties er 
niet door te grote administratieve hindernissen van worden weerhouden aanvragen in te 
dienen voor projectfinanciering, met name die organisaties die zich inzetten voor de 
ondersteuning van vrouwen in economisch moeilijke omstandigheden en vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld of mishandeling;

7. dringt er bij de lidstaten op aan grote vertragingen bij de terugbetaling van de kosten voor 
afgeronde projecten te voorkomen, en wijst erop dat die kunnen leiden tot insolvabiliteit 
die het de ontvangers - hoofdzakelijk lokale overheden en organisaties zonder 
winstoogmerk - onmogelijk maakt hun werkzaamheden voort te zetten.
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