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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

 uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 2 Traktatu WE,

1. wspiera stały cel nowych programów, jakim jest usuwanie barier w zatrudnieniu w 
szczególności dla kobiet, młodzieży, niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku i nisko 
wykwalifikowanych pracowników, ale zauważa, że cel jakim jest osiągnięcie wysokiego 
wskaźnika zatrudnienia kobiet jest daleki od realizacji;

2. domaga się operacyjnych programów uwzględniających w głównym nurcie tematykę płci, 
zajmujących się problemem dyskryminacji i promujących równe traktowanie i równe 
szanse dla kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz w społeczeństwie w celu podniesienia 
świadomości obywateli na temat tych kwestii;

3. kładzie nacisk na fakt, że w celu stawienia czoła wyzwaniom demograficznym, programy 
te powinny również skupiać się na godzeniu życia rodzinnego z zawodowym;

4. wspiera „zasadę partnerstwa” wdrażaną przez Komisję we wszystkich fazach polityki 
spójności i wzywa Komisję do włączenia lokalnych i krajowych organizacji kobiecych na 
wszystkich etapach negocjacji i wdrażania;

5. wzywa państwa członkowskie do pełnego informowania władz lokalnych i 
pozarządowych organizacji kobiecych o możliwościach finansowania w ramach nowego 
okresu programowania 2007-2013;

6. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, że przeszkody administracyjne nie 
zniechęcą organizacji pozarządowych do ubiegania się o finansowanie projektów, w 
szczególności poświęconych wsparciu dla kobiet w ekonomicznie niekorzystnej sytuacji, 
a także dla ofiar przemocy czy tortur;

7. wzywa państwa członkowskie do unikania nadmiernych opóźnień przy zwrotach kosztów 
zakończonych projektów, zauważając, że niewypłacalność spowodowana takimi 
praktykami często uniemożliwia beneficjentom - głównie władzom lokalnym i 
organizacjom non-profit - prowadzenie dalszej działalności.

Adlib Express Watermark


	747025pl.doc

