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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rovnoprávnost žen a mužů má podstatný vliv na evropskou 
hospodářskou, sociální a územní soudržnost, která je mimo jiné ovlivňována zapojením 
žen na trhu práce a která může zajistit, aby ženy a muži měli stejné příležitosti, pokud jde 
o přístup ke kvalitnímu vzdělání, důstojnou práci a rozvoj profesní kariéry, což navíc 
rozšíří řady aktivního obyvatelstva a zvýší počet kvalifikovaných pracovníků, a přispěje 
tak k vyššímu růstu a ke zlepšení konkurenceschopnosti,

B. vzhledem k tomu, že v období 2000–2006 bylo použito pouze 7 % prostředků 
z Evropského sociálního fondu na financování opatření na podporu rovného postavení 
mužů a žen; vzhledem k tomu, že ve stejném období představovala opatření na podporu 
rovných příležitostí (přímá a nepřímá) dotovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
21 % z celkového objemu financování,

C. vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými regiony existují značné rozdíly v účasti žen na 
pracovním trhu, přičemž průměrná účast žen na pracovním trhu je nižší než účast mužů 
a ženy vydělávají méně než muži; vzhledem k tomu, že tuto okolnost je možné zčásti 
vysvětlit většími obtížemi, se kterými se ženy setkávají při slaďování rodinného 
a pracovního života, neboť zodpovědnost za péči o děti a další závislé osoby obvykle 
nesou ony,

D. vzhledem k tomu, že ženy představují většinu populace s vyšším vzděláním a že se 
nicméně tato tendence zatím neodrazila ve vyrovnání míry zaměstnanosti; vzhledem 
k tomu, že zároveň dominují v populaci s nejnižší úrovní vzdělání, přestože se tato situace 
postupem doby výrazně mění,

E. vzhledem k tomu, že v 16 členských státech riziko extrémní chudoby žen převyšuje riziko 
extrémní chudoby mužů a že mezi osobami, které jsou zaměstnány za nejistých 
pracovních podmínek, je více žen, a to zejména ve venkovských oblastech,

F. vzhledem k tomu, že zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy 
představují, jak je výslovně uvedeno v nařízeních upravující strukturální fondy, průřezový 
princip programové přípravy a realizace politik,

G. vzhledem k tomu, že ženy tvoří v průměru polovinu účastníků na činnostech 
organizovaných Evropským sociálním fondem v rámci aktivní politiky zaměstnanosti,

1. zdůrazňuje, že v rámci politiky soudržnosti je nutné zvýšit finanční podporu opatření, 
která ženám a mužům usnadňují skloubit pracovní a rodinný život, zejména podporu 
pružnějších pracovních podmínek a dostatečného poskytování kvalitních služeb péče 
o děti a další závislé osoby za dostupné ceny, což rodičům, a zejména matkám, umožní 
skloubit pracovní a rodinný život, a tak prosazováním rovných příležitostí prospěje 
sociální soudržnosti, úloze rodiny, příznivějšímu přístupu k rodičovství a také 
hospodářské soudržnosti díky větší účasti žen na pracovním trhu;
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2. zdůrazňuje, že zvýšení míry zaměstnanosti patří k hlavním faktorům růstu; dále 
poznamenává, že pro dosažení cíle 75% zaměstnanosti osob ve věku mezi 20 a 64 lety, 
který stanoví strategie Evropa 2020, je nezbytné nejen snížit nezaměstnanost, ale také 
začlenit do pracovního trhu osoby, které jsou v současné době neaktivní;

3. zdůrazňuje potřebu vypracovat inovativní opatření pro boj s chudobou, která budou 
zaměřena na zranitelné ženy, a to zejména přistěhovalkyně, osamělé ženy a ženy 
s početnými rodinami;

4. lituje, že pokrok při prosazování rovnosti mezi muži a ženami na pracovním trhu je velmi 
omezený, a zdůrazňuje, že většina států EU stále tuto problematiku ve svých politikách 
zaměstnanosti nezohledňuje, ani ji nezačleňuje do provádění systematického hodnocení 
dopadů svých politik, jak uvádí Komise v páté zprávě o soudržnosti;

5. domnívá se, že Evropský sociální fond by se i v budoucnu měl soustředit na zvyšování 
úrovně zaměstnanosti, přičemž by měl financovat opatření zaměřená na znevýhodněné 
skupiny (ženy, mladé lidi, dlouhodobě nezaměstnané, přistěhovalce, menšiny, zdravotně 
postižené osoby atd.), které potřebují podporu při hledání práce, dále by měl podporovat 
celoživotní vzdělávání, bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví při výběru povolání 
a kariéry, podporovat účast žen na vědeckých a technologických činnostech a pomáhat jim 
při zakládání podniků; dále by měl spolufinancovat individuální hospodářské iniciativy 
osob, které se nacházejí mimo pracovní trh, se zohledněním zejména žen starších 45 let;

6. domnívá se, že v zájmu úplného a důstojného zapojení osob zaměstnaných za nejistých 
podmínek do pracovního trhu by tyto osoby měly mít stejný přístup k programům profesní 
stimulace spolufinancovaným ze strukturálních fondů jako nezaměstnaní;

7. zdůrazňuje, že Evropský fond pro regionální rozvoj významně přispěl k začlenění 
hlediska rovnosti mužů a žen do všech příslušných oblastí, zejména poskytnutím pomoci 
v oblasti odborné přípravy a vzdělávání a pomoci ženám podnikatelkám a podporou 
investic do zařízení péče o děti, starší osoby a jiné rodinné příslušníky;

8. žádá, aby bylo změněno nařízení o EZFRV, aby bylo stejně jako v případě Evropského 
sociálního fondu možné v programovém období 2014–2010 provádět pozitivní opatření ve 
prospěch žen, což bylo proveditelné v předchozích obdobích, ale ne v tom současném, 
přičemž toto opatření bude mít příznivý vliv na zaměstnanost žen ve venkovských 
oblastech;

9. vyzývá Komisi, aby v rámci politiky soudržnosti zajistila lepší odbornou přípravu žen, 
a vyzývá členské státy, aby dále rozvíjely „programy celoživotního vzdělávání“ 
a iniciativy na podporu aktivního stárnutí, zejména v situaci, kdy krize postihla nejvíce 
zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou starší ženy, příslušnice národnostních menšin 
a znevýhodněné ženy;

10. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby učinily konkrétní kroky, které budou 
využívat současných zdrojů a postupů, například systémů pojištění, v zájmu aktivace 
iniciativ mikrofinancování a mikroúvěrů, které jsou zaměřeny hlavně na ženy;

11. podporuje Komisi v reformě politiky soudržnosti, mj. soustředěním prostředků menší 
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počet priorit a určením cílených aktivit a strategických cílů, pod podmínkou, že 
rovnoprávnost žen a mužů na pracovním trhu zůstane v novém období důležitou prioritou;

12. vyzývá členské státy, aby v rámci řídících orgánů vytvořily odborné skupiny pro rovnost 
žen a mužů a rovné příležitosti, aby zavedly postup posouzení dopadů z hlediska pohlaví 
během výběrové fáze a aby důkladně sledovaly výsledky a výstupy realizovaných 
programů z hlediska pokroku v oblasti rovného postavení mužů a žen;

13. žádá členské státy a regionální a místní orgány, aby ve všech fázích provádění těchto 
programů dodržovaly svůj závazek v oblasti rovnosti mužů a žen, nediskriminace 
a přístupu osob se zdravotním postižením; vyjadřuje obavy ohledně skutečnosti, že
všechny programy sice výslovně hovoří o rovnosti, ale rovnost není vždy zohledněna při 
jejich realizaci, jak vyšlo najevo při hodnocení jejich provádění a výsledků;

14. vyzývá Komisi k vypracování akčního plánu za účelem stanovení konkrétních a 
měřitelných cílů s časovým rozvrhem, které jsou uvedeny v doprovodném dokumentu 
„Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015“, a upozorňuje na to, že je nezbytné 
činnosti Komise sledovat;

15. vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby účinně využívaly všechny finanční 
nástroje dostupné na evropské úrovni k podpoře začleňování všech osob, zejména 
nejohroženějších skupin žen (zdravotně postižených žen, přistěhovalkyň, příslušnic 
menšin, obětí násilí páchaného na základě pohlaví, žen s nízkou kvalifikací atd.), na 
pracovní trh;

16. vyzývá Komisi, aby důrazně od členských států požadovala, aby v rámci nadnárodních 
projektů Evropského sociálního fondu stanovily konkrétní cíle pro evropskou mobilitu, 
vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj profesních příležitostí pro ženy;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily pokyny pro užívání Evropského sociálního 
fondu, jejichž prostřednictvím se zajistí zlepšení odborných schopností a dovedností 
mladých žen v odvětvích, v nichž jsou méně zastoupeny, a to v souladu se strategií 
regionálního rozvoje inovací a kvalitních pracovních příležitostí.
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