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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že marginalizace je sociálním jevem, který spočívá v tom, že 

jednotlivci nebo komunity čelí sociálnímu vyloučení, či je jim systematicky bráněno nebo 

zamezováno v možnosti zapojit se do společenských či politických procesů, které jsou 

zásadní pro jejich začlenění do společnosti; vzhledem k tomu, že se pojem 

„marginalizované komunity“ vztahuje na různé skupiny a jednotlivce, jako jsou menšiny, 

Romové, postižení, lidé žijící pod úrovní chudoby nebo lidé ohroženi chudobou, migranti, 

uprchlíci a sociálně vyloučené skupiny společnosti; vzhledem k tomu, že rasismus, 

patriarchát, homofobie, hospodářská znevýhodnění a další diskriminační faktory přispívají 

ke vzniku nerovnoprávnosti a dynamickému zhoršování postavení žen 

z marginalizovaných komunit; 

B. vzhledem k tomu, že chudoba, která postihuje marginalizované komunity, má různý 

dopad na ženy, děti a muže, jelikož ženy a děti mívají často větší těžkosti s přístupem 

k sociálním službám a se získáváním důstojných příjmů; 

C. vzhledem k tomu, že tato marginalizace a dvojí diskriminace postihující ženy v těchto 

skupinách jim ztěžuje přístup ke službám, informacím a veřejným a nevládním 

organizacím působícím v oblasti rovnosti; 

D. vzhledem k tomu, že ženy zastávají v marginalizovaných komunitách stěžejní roli jak 

z hlediska ekonomických vztahů, tak i z hlediska vzdělávání a poskytování péče; 

vzhledem k tomu, že tato stěžejní role žen musí být řešena zvláštními opatřeními v zájmu 

překonání překážek pro začlenění a rovnocenné zapojení žen do rozhodovacích procesů, 

zlepšení životních podmínek žen a poskytnutí jim přiměřené odborné přípravy, jež jim 

umožní aktivně se účastnit společenského a hospodářského života země; 

E. vzhledem k tomu, že dopady hospodářské krize a škrty ve veřejných službách ještě více 

zhoršily situaci žen z marginalizovaných komunit; 

F. vzhledem k tomu, že ženy z marginalizovaných komunit trpí několikanásobnou 

a intenzivnější diskriminací a úroveň jejich zaměstnanosti je daleko nižší než u mužů 

z těchto komunit a u jiných žen; 

G. vzhledem k tomu, že pro překonání marginalizace a různých podob diskriminace je 

zapotřebí přímého zapojení a spolupráce dotčených komunit na základní úrovni v sociální, 

politické a ekonomické oblasti, včetně zapojení zúčastněných aktérů, občanské 

společnosti a občanů do procesu utváření politik; vzhledem k tomu, že součástí těchto 

procesů musí být vždy genderové hledisko, aby se ženy, které čelí vícenásobné 

diskriminaci, mohly do tohoto procesu plnoprávně zapojit a vyjádřit své názory ve veřejné 

sféře; 

H. vzhledem k tomu, že pro překonání marginalizace a vícenásobné diskriminace má zásadní 

význam formální a neformální vzdělávání, které může vytvořit prostor pro dialog, 
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otevřenost a porozumění komunit a přispívá ke zrovnoprávnění marginalizovaných 

komunit; vzhledem k tomu, že ve vzdělávání nelze opomíjet genderové hledisko a jeho 

roli pro zrovnoprávnění žen a dívek v marginalizovaných komunitách; 

I. vzhledem k tomu, že pro překonání marginalizace, stereotypu a vícenásobné diskriminace 

je důležité, aby byly ženy z marginalizovaných komunit náležitě zastoupeny v oblasti 

umění a kultury a ve veřejných sdělovacích prostředcích; 

J. vzhledem k tomu, že strategie evropské politiky soudržnosti usilující o zrovnoprávnění 

žen v marginalizovaných komunitách musí zohledňovat i situaci stárnoucích žen, 

zdravotně postižených žen, žen pečujících o závislé osoby a žen s duševními poruchami; 

K. vzhledem k tomu, že členské státy hrají rozhodující roli ve vytváření prostředí, jež jev 

marginalizace vymezuje a utváří, a vzhledem k tomu, že musejí brát v úvahu potřeby 

marginalizovaných komunit a zohledňovat jejich zájmy při navrhování a zdůvodňování 

operačních programů předkládaných Komisi,  

1. upozorňuje na skutečnost, že jsou tyto ženy v rámci marginalizovaných komunit často 

vystaveny vícenásobné diskriminaci, a tím ještě většímu riziku chudoby a sociálního 

vyloučení, zejména v oblasti přístupu k zaměstnání, vzdělávání, zdravotním a sociálním 

službám; 

2. požaduje začlenit do veškerých iniciativ, programů a akcí v oblasti integrace a sociálního 

začleňování financovaných z evropských fondů hledisko rovnosti pohlaví a víceoborovou 

analýzu, neboť tak lze lépe zohlednit zvláštní potřeby žen z marginalizovaných komunit 

a zachytit širokou škálu názorů a pohledů žen v různých strukturálních pozicích a úlohách; 

je přesvědčen, že je posuzování dopadů na rovnost žen a mužů a sestavování rozpočtu 

s ohledem na rovnost pohlaví užitečné pro vyhodnocení vlivu, který priority financování, 

přidělování finančních prostředků a upřesňování programů financování na ženy mají; 

zdůrazňuje, že je třeba systematicky shromažďovat a pravidelně analyzovat údaje 

rozlišené podle pohlaví; 

3. vyzývá Evropskou komisi, aby v zájmu zamezení dalšího propadu žen 

v marginalizovaných komunitách pod hranici chudoby a zabránění chudoby dětí při 

vypracovávání regionálních programů zapracovala vyrovnávací postupy; 

4. žádá, aby se zlepšila kvalita odborné přípravy specializovaných sociálních služeb (včetně 

probačních úředníků), které se věnují marginalizovaným rodinám; 

5. žádá Komisi, aby zohlednila doporučení Rady č. 92/441/EHS, jež uznává základní právo 

člověka na dostatečné prostředky k důstojnému životu, což je zásadní otázkou pro ženy, 

které jsou vystaveny většímu riziku chudoby než muži; připomíná důležitost vytvoření 

společného způsobu výpočtu životního minima a životních nákladů („spotřební koš“ zboží 

a služeb) s cílem dosáhnout srovnatelných měření úrovně chudoby a stanovit metody 

sociálních zásahů, včetně systému minimálních příjmů, což je nezbytné k dosažení 

hospodářské a sociální soudržnosti osob žijících v různých částech Evropské unie; 

6. považuje za zásadní, aby byly orgány pro rovné zacházení, organizace sdružující ženy 

a samotné ženy z marginalizovaných komunit zahrnuty do procesu rozhodování 
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o přidělování, využívání, čerpání a monitoringu finančních prostředků na všech úrovních, 

od místních a regionálních orgánů až po členské státy a orgány EU, a má za to, že 

monitorování a hodnocení prováděných programů by se mělo považovat za klíčový proces 

pro zvýšení účasti žen z marginalizovaných komunit; 

7. zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat rovnoprávnost žen z marginalizovaných komunit 

podporou podnikajících žen a zapojení žen do aktivit v těchto komunitách; 

8. vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí o podporu udržitelného a komplexního budování kapacit 

určeného ženám z marginalizovaných komunit; 

9. zdůrazňuje, že by možnosti financování projektů na podporu marginalizovaných komunit, 

a zejména žen z evropských zdrojů, měly být využity integrovaným způsobem tak, aby 

došlo k posílení součinnosti a komplementarity strukturálních fondů a programu Práva, 

rovnost a občanství; vyzývá dotčené správní a jiné orgány na všech úrovních řízení, aby 

usilovaly o aktivní vzájemnou spolupráci; 

10. upozorňuje na skutečnost, že společnost nebere na vědomí marginalizaci některých 

komunit, jako jsou například ženy s nejistými pracovními podmínkami, nízkopříjmové 

pracující skupiny vystavené chudobě, matky samoživitelky a znevýhodněné starší ženy ve 

starobním důchodu; vyzývá členské státy, aby jasně vymezily tyto skupiny a přijaly 

programy, které se zaměří na zlepšení životních podmínek, přístupu ke zdravotní péči 

a k základním službám; 

11. ostře kritizuje skutečnost, že hledisko pohlaví nebylo zohledněno v „Evropské platformě 

pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“, jež je jednou z hlavních iniciativ strategie 

Evropa 2020 pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, jež 

mimo jiné počítá s lepším využitím fondů EU k podpoře sociálního začlenění a určením 

20 % Evropského sociálního fondu na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení; 

12. vybízí k podpoře výměny osvědčených postupů a zřízení sítí mezi ženami 

v marginalizovaných komunitách na všech správních úrovních; zdůrazňuje potřebu 

podporovat ženy ve vedoucích pozicích v rámci těchto komunit a začlenit je do zvyšování 

povědomí a rozšiřování veřejných služeb a programů na boj proti marginalizaci 

a diskriminaci žen; 

13. naléhavě žádá, aby byly využity finanční prostředky, které by zlepšily životní podmínky 

a usnadnily ženám z marginalizovaných komunit přístup ke kvalitnímu a stabilnímu 

vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, k zařízením péče o děti, sociálním 

službám, spravedlnosti a službám péče o oběti; 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby se v rámci politiky EU v oblasti soudržnosti zaměřily 

na regiony, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými 

podmínkami, jak je vymezeno v čl. 121 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013, a vypracovaly 

zvláštní opatření, která umožní alternativní zaměstnání či povolání pro marginalizované 

skupiny žen z těchto komunit, které se vyznačují vysokou mírou chudoby, nedostatkem 

příležitostí k zaměstnání, dobrovolnou neúčastí na vzdělávání, nedostatkem sociálních 

služeb, sociální izolací a z toho vyplývajícím vyšším rizikem dětské chudoby; 
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15. vyzývá, aby byla při navrhování opatření, která jsou podporována z fondů soudržnosti, 

brána v úvahu hlediska lidských práv, a zdůrazňuje, že kulturní, hospodářská a sociální 

práva by měla být začleněna do politik zaměřených na uznávání žen z marginalizovaných 

komunit coby aktivních plnoprávných občanek, přičemž u veškerých opatření 

a politických návrhů by měly být výslovně řešeny otevřené a skryté projevy rasismu; 

16. zdůrazňuje, že je důležité věnovat zvláštní pozornost stavu a zvláštním potřebám 

nejzranitelnějších skupin žen z marginalizovaných komunit, jako jsou ženy vyššího věku, 

ženy se zdravotním postižením, ženy – oběti násilí a obchodu s lidmi, přistěhovalkyně, 

členky národnostních menšin, uprchlice atd. ve všech programech, iniciativách a akcích 

financovaných z evropských fondů; 

17. má za to, že širší účastí žen v podnicích a jejich vyššího podílu na růstu lze dosáhnout 

prostřednictvím financování podpůrných služeb poskytovaných malými a středními 

podniky a finančních služeb, které splňují potřeby žen, jež začínají podnikat či své 

podnikání dále rozvíjejí; 

18. zdůrazňuje, že zvláštní pozornost se musí zaměřit na odstraňování překážek přístupu 

k zaměstnání, kterým čelí ženy v marginalizovaných komunitách, jakož i na nerovnost 

v oblasti odměňování a důchodů žen a mužů v těchto komunitách; 

19. upozorňuje na význam důsledné efektivní kontroly využívání finančních prostředků, které 

jsou určeny pro marginalizované komunity; 

20. zdůrazňuje, že ženy z marginalizovaných komunit jsou více ohroženy násilím páchaným 

na základě pohlaví a dalšími formami porušování jejich základních práv; žádá, aby boj 

proti všem formám násilí na ženách byl klíčovým faktorem v programech začleňování 

marginalizovaných komunit a v přidělování prostředků z evropských fondů; 

21. zdůrazňuje, že pro získání rovnoprávného postavení žen v marginalizovaných komunitách 

může hrát zásadní roli sociální podnikání, družstva, vzájemné pojišťovny a alternativní 

podniky; doporučuje, aby fondy soudržnosti, zejména Evropský sociální fond, 

podporovaly investice v této oblasti, které se důrazně zaměří na aspekt rovnosti žen 

a mužů; 

22. připomíná rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv v případu OI/8/2014/AN, který 

se týká dodržování základních práv při provádění unijní politiky soudržnosti; důrazně 

poukazuje na to, že je zapotřebí, aby byly všechny programy členských států v oblasti 

soudržnosti v souladu s Listinou základních práv; ztotožňuje se v tom, že občanská 

společnost, včetně organizací žen, by měla mít k dispozici platformu, která ji umožní 

upozorňovat na zneužívání fondů a porušování Listiny; 

23. zdůrazňuje význam celoživotního učení pro zlepšení rovnosti v oblasti vzdělávání 

a odborné přípravy, a to zejména u odborných dovedností a informačních 

a komunikačních technologií; má za to, že pro poskytování vzdělávání a odborné přípravy 

žen ve venkovských oblastech je nezbytná flexibilita; 

24. zdůrazňuje nutnost posílit regionální, vnitrostátní a evropské sítě žen v marginalizovaných 

komunitách, zejména v oblasti podniků a podnikání, vědy a technologie, vzdělávání, 
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veřejných sdělovacích prostředků a občanského a politického vedení; 

25. vyzývá k tomu, aby evropské fondy soudržnosti, a zejména Evropský sociální fond, 

v zájmu posílení rovnoprávného postavení žen a dívek v marginalizovaných komunitách 

podporovaly formální a neformální programy vzdělávání, včetně odborné přípravy 

a celoživotního učení; 

26. požaduje, aby fondy z oblasti politiky soudržnosti podporovaly umělecké, kulturní 

a mediální projekty, které přispívají k rovnoprávnosti žen v marginalizovaných 

komunitách a usilují o překonání stereotypů, stigmat a vícenásobné diskriminace. 
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