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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

 so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 2 Zmluvy o ES,

1. podporuje cieľ nových programov pokračovať v odstraňovaní prekážok pri zamestnávaní 
najmä žien, mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím, osôb vyššieho veku 
a nízkokvalifikovaných pracovníkov, konštatuje však, že cieľ dosiahnuť vyššiu mieru
zamestnanosti žien ešte ani zďaleka nie je splnený;

2. požaduje operačné programy na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, riešenie 
problematiky diskriminácie a podporu rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí 
pre ženy a mužov na pracovisku a v spoločnosti s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti 
o týchto otázkach;

3. zdôrazňuje, že ak treba riešiť demografické problémy, potom by sa tieto programy mali 
zameriavať aj na zosúladenie rodinného a pracovného života;

4. vyslovuje podporu zásade partnerstva, ktorú Komisia presadzuje vo všetkých fázach 
politiky súdržnosti, a vyzýva Komisiu, aby zapájala miestne a celoštátne organizácie žien 
do všetkých fáz rokovania a implementácie;

5. vyzýva členské štáty, aby v plnom rozsahu informovali miestne orgány a mimovládne 
organizácie a organizácie žien o možnostiach financovania v rámci nového programového 
obdobia rokov 2007 – 2013;

6. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že nadmerné administratívne prekážky neodradia 
mimovládne organizácie, najmä organizácie, ktoré podporujú ženy v ekonomicky 
nevýhodnej situácii a organizácie zamerané na obete násilia alebo mučenia, od podávania 
žiadostí o financovanie projektov;

7. vyzýva členské štáty, aby predchádzali prílišnému oneskoreniu pri uhrádzaní nákladov na 
zrealizované projekty, pričom konštatuje, že platobná neschopnosť spôsobená takýmto 
postupom často bráni príjemcom, najmä miestnym orgánom a neziskovým organizáciám, 
aby pokračovali v ďalšej činnosti.


