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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

 ob upoštevanju člena 2 in člena 3(2) Pogodbe ES, 

1. podpira cilj odprave ovir zlasti za zaposlovanje žensk, mladih, invalidov, starejših oseb in 
nizko kvalificiranih delavcev, ki ga še naprej vsebujejo novi programi, vendar opaža, da 
cilj povečati stopnjo zaposlenosti žensk še zdaleč ni dosežen;

2 poziva k sprejemu operativnih programov za utrditev načela enakosti spolov, ki se bodo 
spopadli z diskriminacijo in spodbujali enako obravnavo in priložnosti za ženske in moške 
na delovnem mestu in v družbi, da bi tako povečali ozaveščenost javnosti o teh vprašanjih;

3 poudarja, da bi morali biti ti programi, da bi se soočili z demografskim izzivom, usmerjeni 
tudi na usklajevanje družinskega in poklicnega življenja;

4 podpira „načelo partnerstva“, ki ga izvaja Komisija na vseh stopnjah kohezijske politike, 
in poziva Komisijo, naj vključi lokalne in nacionalne organizacije žensk na vseh stopnjah 
pogajanj in izvajanja; 

5 poziva države članice, naj obvestijo lokalne organe in nevladne organizacije ter 
organizacije žensk o vseh možnostih financiranja v okviru novega programskega obdobja 
2007-2013;

6 poziva države članice, naj zagotovijo, da s prekomernimi upravnimi ovirami ne odvrnejo 
nevladnih organizacij od predlaganja zahtevkov za financiranje projektov, zlasti tistih, ki 
so namenjeni podpori ženskam v slabših ekonomskih razmerah in žrtvam nasilja ali 
mučenja; 

7 poziva države članice, naj preprečijo prekomerne zamude pri povračilu stroškov končanih 
projektov, ter opaža, da plačilna nesposobnost, ki jo povzroči tako zavlačevanje, pogosto 
ovira prejemnike plačila, ki so predvsem občinske uprave in nepridobitne organizacije, pri 
izvajanju novih dejavnosti.
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