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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 rodová rovnosť má značný vplyv na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v 
Európe, ktorá je ovplyvnená okrem iného účasťou žien na trhu práce a ktorá môže zaručiť, 
že ženy aj muži budú mať rovnaké príležitosti prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, 
dôstojnej práci a pracovnému kariérnemu rozvoju, čím sa navyše zvýši počet aktívneho 
obyvateľstva a dostupné kvalifikácie, čo prispeje aj k celkovému rastu a zlepšeniu 
konkurencieschopnosti,

B. keďže na obdobie rokov 2000 – 2006 bolo na financovanie opatrení zameraných na 
podporu rovnosti medzi ženami a mužmi vyčlenených len 7 % finančných prostriedkov z 
ESF, keďže v tom istom období predstavovali opatrenia na podporu (priamu aj nepriamu) 
rovnosti príležitostí dotované z EFRR 21 % celkových financií,

C. keďže medzi jednotlivými regiónmi existujú výrazné rozdiely v podiele žien na trhu 
práce, pričom priemerný podiel žien na trhu práce je nižší ako podiel mužov a ženy 
zarábajú menej ako muži, keďže tento jav sa dá čiastočne vysvetliť tým, že ženy sú len 
s veľkými ťažkosťami schopné zladiť prácu a rodinu, pretože zvyčajne nesú 
zodpovednosť za starostlivosť o deti a ďalšie závislé osoby,

D. keďže ženy tvoria väčšinu obyvateľstva s vyšším vzdelaním, pričom tento trend sa ešte 
nepremietol do vyrovnanej miery zamestnanosti, keďže ženy zároveň prevládajú 
v obyvateľstve s najnižším stupňom vzdelania, aj keď sa táto situácia časom zreteľne 
mení,

E. keďže v 16 členských štátoch riziko extrémnej chudoby žien prevyšuje riziko extrémnej 
chudoby mužov a keďže je oveľa viac žien medzi osobami zamestnanými za neistých 
podmienok, najmä vo vidieckych oblastiach,

F. keďže rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami a zásada uplatňovania rodového 
hľadiska sú v nariadeniach o štrukturálnych fondoch výslovne uvedené ako transverzálne 
aspekty programovania a realizácie politiky,

G. keďže priemerne tvoria ženy polovicu osôb, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách 
organizovaných ESF v rámci politík aktívnej zamestnanosti,

1. zdôrazňuje, že v rámci politiky súdržnosti je potrebné zvýšiť finančnú podporu určenú na 
opatrenia, ktoré ženám a mužom uľahčujú zosúladiť profesionálnu kariéru a rodinný život,  
najmä pružnejšie pracovné podmienky a dostatočná ponuka kvalitných služieb 
starostlivosti o maloletých a o ostatné závislé osoby za rozumné ceny, ktoré otcom, a 
zvlášť matkám, umožnia spojiť prácu a rodinu, čo prospeje sociálnej súdržnosti 
presadzovaním rovnosti príležitostí a úlohy rodiny a podporovaním rodičovstva, a tiež 
hospodárskej súdržnosti vďaka väčšiemu podielu žien na trhu práce;

2. poukazuje na to, že zvýšenie miery zamestnanosti patrí medzi prvoradé motívy rastu; 
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rovnako poukazuje na to, že na dosiahnutie cieľa zamestnať 75 % osôb vo veku od 20 do 
64 rokov, ktorý je stanovený v stratégii Európa 2020, je potrebné nielen znižovať 
nezamestnanosť, ale tiež zapájať do trhu práce osoby, ktoré nie sú v súčasnosti aktívne;

3. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať inovatívne opatrenia na boj proti chudobe, ktoré budú 
zamerané na ženy nachádzajúce sa v zraniteľnej situácii, najmä na migrantky, osamelé 
ženy a ženy s mnohočlennými rodinami;

4. vyjadruje poľutovanie, že pokrok pri dosahovaní rovnosti medzi mužmi a ženami na trhu 
práce je veľmi obmedzený, a poukazuje na to, že väčšina štátov EÚ ani zďaleka 
neuplatňuje vo svojich politikách zamestnanosti rodové hľadisko a nevykonáva 
systematické hodnotenia vplyvu svojich politík z rodového hľadiska, ako to uvádza 
Komisia v 5. správe o súdržnosti;

5. domnieva sa, že hlavnou oblasťou podpory z Európskeho sociálneho fondu by malo 
zostať zvyšovanie úrovne zamestnanosti, pričom by sa mali financovať opatrenia 
zamerané na znevýhodnené skupiny (ženy, mladých ľudí, dlhodobo nezamestnané osoby, 
prisťahovalcov, menšiny, osoby so zdravotným postihnutím a pod.), ktoré potrebujú 
pomoc pri hľadaní práce, podporovať nepretržitú odbornú prípravu, bojovať proti 
diskriminácii na základe rodového hľadiska pri výbere kariéry a povolania, zabezpečiť 
účasť žien na vedeckých a technologických činnostiach, pomáhať ženám pri zakladaní 
podnikov, ako aj prostredníctvom spolufinancovania jednotlivých hospodárskych iniciatív 
osôb, ktoré sa nachádzajú mimo trhu práce, a to s prihliadnutím najmä na ženy staršie ako 
45 rokov;

6. domnieva sa, že v záujme úplného a dôstojného zapojenia do pracovného trhu by mali 
mať osoby zamestnané za neistých podmienok rovnaký prístup k programom 
podporujúcim zamestnanosť spolufinancovaným zo štrukturálnych fondov ako 
nezamestnaní;

7. poukazuje na významný prínos EFRR pri uplatňovaní rodového hľadiska do všetkých 
príslušných oblastí, najmä do poskytovania podpory na odbornú prípravu a vzdelávanie 
pre podnikajúce ženy a do investícií do centier starostlivosti o maloletých, staršie osoby a 
ďalšie závislé osoby;

8. žiada, aby sa zmenilo nariadenie o EPFRV, aby bolo rovnako ako v rámci ESF možné 
uskutočňovať pozitívne kroky v prospech žien v budúcom programovacom období na 
roky 2014 –2020, čo bolo realizovateľné v predošlých obdobiach, ale nie v súčasnom 
období, pričom toto opatrenie bude mať pozitívny prínos k zamestnanosti žien vo 
vidieckych oblastiach;

9. vyzýva Komisiu, aby v rámci politiky súdržnosti zabezpečila posilnenie odbornej prípravy 
žien, a členské štáty, aby ďalej rozvíjali „programy celoživotného vzdelávania“ a 
iniciatívy zamerané na aktívne starnutie, najmä po kríze, ktorá mala nepriaznivý vplyv na 
najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti, ako sú staršie ženy, ženy patriace do etnických 
menšín a znevýhodnené ženy;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili osobitné dodatočné opatrenia v rámci 
existujúcich zdrojov a systémových aktivít – napríklad garančné fondy – na aktiváciu 
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iniciatív mikrofinancovania a mikroúverov zameraných predovšetkým na ženy;

11. podporuje Komisiu v úsilí o reformu politiky súdržnosti okrem iného prostredníctvom 
väčšieho sústredenia prostriedkov na menšie množstvo priorít a pomocou vhodne 
zvolených opatrení a strategických cieľov, pod podmienkou, že  rodová rovnosť  na 
pracovnom trhu zostane v novom období dôležitou prioritou;

12. vyzýva členské štáty, aby v rámci riadiacich orgánov zriadili odborné útvary zamerané na 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí, aby zaviedli postup 
hodnotenia vplyvu rodového hľadiska vo fáze výberu a aby dôsledne monitorovali 
výstupy a výsledky zavedených programov z hľadiska pokroku v oblasti rodovej rovnosti;

13. žiada členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby dodržali svoj záväzok v oblasti 
rodovej rovnosti, zákazu diskriminácie a prístupu osôb so zdravotným postihnutím ku 
všetkým etapám realizácie programov; vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že aj keď sa 
vo všetkých programoch rovnosť výslovne spomína, nie vždy sa zohľadňuje pri realizácii 
programov, ako sa to ukázalo pri hodnotení ich vykonávania a výsledkov;

14. vyzýva Komisiu na vypracovanie akčného plánu s cieľom stanoviť špecifické, merateľné 
a časovo ohraničené ciele, ako sa uvádza v sprievodnom dokumente s názvom Stratégia 
rovnosti žien a mužov na roky 2010 – 2015 a upozorňuje na to, že je nevyhnutné sledovať 
činnosti Komisie;

15. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby účinne zavádzali všetky finančné 
nástroje dostupné na európskej úrovni s cieľom podporiť zapojenie všetkých osôb do trhu 
práce, najmä najzraniteľnejších skupín žien (žien so zdravotným postihnutím, 
vysťahovalkýň, žien patriacich do menšín, žien, ktoré boli obeťami rodového násilia, žien 
s horšou odbornou prípravou a pod.).

16. vyzýva Komisiu, aby podporila členské štáty v úsilí stanoviť v rámci osi Európskeho 
sociálneho fondu venovanej nadnárodnej spolupráci špecifické ciele európskej mobility, 
vzdelávania, školení a rozvoja profesionálnych príležitostí pre ženy;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali usmernenia pre také využívanie 
Európskeho sociálneho fondu, ktoré by zabezpečilo zlepšenie špecializovaných a 
technických zručností mladých žien v odvetviach, kde sú najmenej zastúpené, v súlade so 
stratégiou regionálneho rozvoja inovácií a kvality pracovných miest;
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