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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta o artigo 2.º e o n.º 2 do artigo 3.º do Tratado CE, 

1. Apoia a prossecução do objectivo de novos programas para remover os obstáculos ao 
emprego, em especial de mulheres, jovens, deficientes, idosos e trabalhadores pouco 
qualificados, mas observa que o objectivo de uma maior taxa de emprego das mulheres 
está longe de ser alcançado; 

2. Solicita a criação de programas operacionais de integração da perspectiva de género nas 
diversas políticas, de combate da discriminação e de promoção da igualdade de tratamento 
e de oportunidades entre homens e mulheres no local de trabalho e na sociedade, a fim de 
sensibilizar o público para estas questões; 

3. Salienta que, a fim de enfrentar o desafio demográfico, estes programas se devem também 
concentrar na conciliação da vida familiar e profissional;

4. Apoia o "princípio de parceria" aplicado pela Comissão em todas as fases da política de 
coesão e convida a Comissão a envolver as organizações de mulheres a nível local e 
nacional em todas as fases da negociação e da aplicação; 

5. Exorta os Estados-Membros a informarem plenamente as autoridades locais e não 
governamentais e as organizações de mulheres  sobre as possibilidades de financiamento 
no âmbito do novo período de programação 2007-2013;

6. Exorta os Estados-Membros a assegurarem que a existência de obstáculos administrativos 
excessivos não dissuada as organizações não governamentais de se candidatarem ao 
financiamento de projectos, em especial os destinados a apoiar as mulheres em situação 
economicamente desfavorecida e as que são vítimas de violência ou tortura;

7. Exorta os Estados-Membros a evitarem demoras excessivas no reembolso dos custos dos 
projectos concluídos, observando que a insolvência provocada por essa prática impede 
frequentemente os beneficiários - e sobretudo as autarquias locais e as organizações sem 
fins lucrativos - de exercer outras actividades.


