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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:

A. keďže rovnosť príležitostí pre mužov a ženy a zásada uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti sú v nariadeniach o štrukturálnych fondoch výslovne uvedené ako prierezové 
aspekty plánovania a realizácie politiky;

B. keďže v prípade žien, aj napriek tomu, že ženy tvoria medzi držiteľmi vysokoškolského 
vzdelania väčšinu, je situácia nečinnosti dvakrát častejšia ako u mužov (21,0 % v roku 
2012 u žien v EÚ-28 v porovnaní s 8,4 % u mužov1) a ako dôvod tejto nečinnosti častejšie 
uvádzajú osobné alebo rodinné dôvody (v 21 % prípadov, pričom len 0,5 % mužov 
uvádza ako dôvod rodinu);

C. keďže ženy sú extrémnou chudobou ohrozené viac ako muži a viac žien ako mužov je 
zamestnaných v neistých pracovných podmienkach, najmä vo vidieckych oblastiach; 
keďže neistota v prípade žien neustále rastie v mestských oblastiach, najmä v dôsledku 
hospodárskej a finančnej krízy;

D. keďže z hodnotení programov politiky súdržnosti na obdobie 2007 – 2013 
spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho 
fondu vyplýva, že pri vytváraní týchto programov sú členské štáty celkovo dobre 
oboznámené s požiadavkou rodovej rovnosti (70 %2), v hodnoteniach sa tiež uvádza, že 
rodová rovnosť nie je do týchto programov nijako účinne začlenená v podobe jasného 
vymedzenia problémov alebo kvantifikovaných cieľov (menej než 8 %); keďže finančná 
podpora na presadzovanie rovnosti žien a mužov sa znižuje3;

1. vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s politikou súdržnosti vypracovali programy
a opatrenia zamerané na presadzovanie rovnakej hospodárskej nezávislosti žien a mužov 
tým, že zaistia vyrovnanú účasť žien na trhu práce a pri odbornej príprave a zároveň budú 
čo najskôr riešiť pretrvávajúci problém rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a následne 
i rozdielov v dôchodkoch žien a mužov; na základe toho vyzýva členské štáty a miestne 
a regionálne orgány, aby prijali konkrétne opatrenia na realizáciu potenciálu žien ako 
podstatný krok smerom k oživeniu hospodárstva;

2. vyzýva členské štáty, aby pri vytváraní programov politiky súdržnosti zaviedli rodové 
rozpočtovanie nielen na účely analýzy programov zameraných osobitne na ženy, ale aj na 
účely preskúmania všetkých vládnych programov a politík, ich vplyvov na rozdeľovanie 
zdrojov a ich prínosu k rovnosti žien a mužov;

3. vyzýva členské štáty, aby venovali pozornosť neskorším účinkom, ktoré môže mať 
fiškálna konsolidácia na ženy, a spôsobu, akým by sa účinné vykonávanie politiky 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics.
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf.
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf.
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súdržnosti mohlo využívať na minimalizáciu týchto účinkov;

4. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby vypracovali inovatívne opatrenia 
a programy v záujme boja proti feminizácii chudoby a podpory sociálneho začlenenia, 
zamerané predovšetkým na najviac znevýhodnené skupiny žien, ako sú ženy so 
zdravotným postihnutím, slobodné matky, ženy s veľkými rodinami, migrantky, ženy, 
ktoré sú obeťami násilia, ženy s nedostatočnou odbornou prípravou a ženy, ktoré sú 
vystavené viacnásobnej a prierezovej diskriminácii; podporuje zber údajov konkrétne sa 
týkajúcich žien v čase pred začatím programov a opatrení v záujme cieleného a účinného 
napĺňania ich osobitných potrieb;

5. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť ďalej 
zlepšovala systémy podávania správ v členských štátoch tým, že zavedie a bude 
uplatňovať príslušné ukazovatele, aby bolo možné posúdiť podporu poskytovanú v rámci 
politiky súdržnosti z hľadiska skutočného pokroku v oblasti rodovej rovnosti a z hľadiska 
miery splnenia tohto cieľa; zdôrazňuje, že údaje o tom, ako programy politiky súdržnosti 
spĺňajú ciele rodovej rovnosti, by mali byť rodovo diferencované;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty na všeobecné posúdenie vplyvu politiky súdržnosti 
a konkrétne vplyvu štrukturálnych fondov na situáciu žien, aby sa zaistila primeraná 
reakcia a účinné vykonávanie programov na obdobie 2014 – 2020;

7. vyzýva členské štáty, aby aktívnejšie využívali existujúce dostupné fondy EÚ na podporu 
rovnakého zaobchádzania so ženami a rozvoja na rodinu orientovaných, kvalitných, 
cenovo prijateľných a prístupných zariadení starostlivosti a ďalších sociálnych štruktúr; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje význam zosúladenia pracovného a rodinného života v 
kontexte rovnakých príležitostí a opatrení na boj proti nezamestnanosti a sociálnemu 
vylúčeniu.

8. naliehavo vyzýva, aby sa osobitná pozornosť venovala kultúrnym a tvorivým odvetviam, 
čím sa prispeje k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020, najmä k vytváraniu 
pracovných miest; zdôrazňuje významný príspevok týchto odvetví k rozvoju regiónov 
a miest; vyzýva na nepretržité opatrenia na podporu ďalšieho vzdelávania žien v spojitosti 
s týmito odvetviami s cieľom zaistiť, aby sa ich kvalifikácia mohla efektívne využiť a aby 
sa mohli vytvoriť nové pracovné príležitosti; 

9. vyzýva členské štáty, aby hľadali spôsoby, ako znížiť nezamestnanosť žien, s cieľom 
zabezpečiť, aby ženy neboli nadmerne vystavené sťahovaniu sa za prácou, keďže to má 
priamy a nepriaznivý vplyv na deti.

10. vyzýva Komisiu, aby medzi členskými štátmi podporovala výmenu najlepších postupov 
pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v programoch politiky súdržnosti.
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