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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

 având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (2) din Tratatul CE,

1. sprijină obiectivul continuat de noile programe de a îndepărta barierele din calea ocupării 
forței de muncă, în special a femeilor, a tinerilor, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
în vârstă și a lucrătorilor cu nivel scăzut de calificare, dar constată că nu a fost nici pe 
departe atins obiectivul privind creșterea ratei de ocupare a femeilor; 

2. solicită elaborarea unor programe operaționale privind integrarea dimensiunii egalității de 
gen, combaterea discriminării și promovarea egalității de tratament și șanse pentru femei 
și bărbați la locul de muncă și în societate, cu scopul de a sensibiliza opinia publică cu 
privire la aceste probleme; 

3. subliniază faptul că, pentru a face față provocării demografice, aceste programe ar trebui 
să vizeze, de asemenea, concilierea vieții de familie cu viața profesională;

4. sprijină „principiul parteneriatului” implementat de Comisie în toate etapele politicii de 
coeziune și invită Comisia să includă organizațiile locale și naționale de femei în toate 
etapele proceselor de negociere și punere în aplicare; 

5. invită statele membre să informeze pe deplin autoritățile locale, organizațiile 
neguvernamentale și organizațiile de femei asupra posibilităților de finanțare din cadrul 
noii perioade de programare 2007-2013;

6. invită statele membre să se asigure că organizațiile neguvernamentale nu sunt împiedicate 
să solicite finanțare pentru proiectele lor din cauza obstacolelor administrative excesive, în 
special pentru cele care vizează acordarea de asistență femeilor defavorizate din punct de 
vedere economic și femeilor care sunt victime ale violenței sau ale torturii; 

7. invită statele membre să evite întârzierile excesive în rambursarea costurilor proiectelor 
finalizate, constatând că situațiile de insolvabilitate cauzate de astfel de practici împiedică 
deseori beneficiarii de fonduri, îndeosebi autoritățile locale și organizațiile fără scop 
lucrativ, să desfășoare alte activități.
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