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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott införliva följande i sitt 
resolutionsförslag:

– med beaktande av artiklarna 2 och 3.2 i EG-fördraget.

1. Europaparlamentet stöder det nya programmets fortsatta mål att avlägsna hinder för 
anställning särskilt när det gäller kvinnor, yngre personer, funktionshindrade, äldre och 
arbetstagare med låg utbildning, men noterar att målsättningen med högre andel 
yrkesarbetande kvinnor är långtifrån uppnådd.

2. Europaparlamentet kräver program om jämställdhetsperspektivet som tar upp 
diskriminering och främjar likabehandling och lika möjlighet för kvinnor och män på 
arbetsplatsen och i samhället för att öka allmänhetens kunskap om dessa frågor.

3. Europaparlamentet betonar att i syfte att bemöta den demografiska utmaningen bör dessa 
program också vara inriktade på att förena familj och yrkesliv.

4. Europaparlamentet stöder ”partnerskapsprincipen” som kommissionen infört i alla steg av 
sammanhållningspolitiken och uppmanar kommissionen att involvera lokala och 
nationella kvinnoorganisationer i alla stadier av förhandlingar och genomförande.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att noggrant informera lokala myndigheter 
och icke-statliga organisationer och kvinnoorganisationer om möjligheterna till 
finansiering inom ramen för den nya programperioden 2007–2013.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att överdrivna administrativa 
svårigheter inte hindrar icke-statliga organisationer från att tillämpa projektfinansiering, 
särskilt de organisationer som är avsedda att stödja kvinnor som lever under ekonomiskt 
ofördelaktiga omständigheter, och de som är offer för våld eller tortyr.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undvika alltför sena återbetalningar av 
kostnaderna för avslutade projekt och noterar att det obestånd som orsakas av sådan praxis 
ofta hindrar mottagarna – huvudsakligen lokala myndigheter och icke vinstdrivande 
organisationer – från att genomföra ytterligare åtgärder.
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