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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 zásady rovných příležitostí a začleňování hlediska rovnosti žen
a mužů do politik EU představují, jak je výslovně stanoveno v nařízeních upravujících 
strukturální fondy, průřezový princip programové přípravy a realizace politik,

B. vzhledem k tomu, že pravděpodobnost ekonomické neaktivity je u žen více než 
dvojnásobně vyšší než u mužů, a to i přesto, že mezi držiteli vysokoškolských diplomů 
tvoří většinu právě ženy, a vzhledem k tomu, že jako příčinu své ekonomické neaktivity 
ženy uvádějí osobní a rodinné důvody; 

C. vzhledem k tomu, že ženy jsou více ohroženy extrémní chudobou než muži, a vzhledem
k tomu, že zejména na venkově jsou častěji než muži zaměstnávány za nejistých 
podmínek;

D. vzhledem k tomu, že hodnocení programů politiky soudržnosti na období 2007–2013 sice 
ukazuje, že ačkoli jsou členské státy jsou při sestavování těchto programů o požadavku na 
rovnost žen a mužů všeobecně dobře informovány, princip rovnosti pohlaví není do těchto 
programů v žádném případě účinně začleněn;

1. vyzývá členské státy, aby s cílem podpořit ekonomickou nezávislost žen v témže rozsahu,
v jakém se jí těší muži, vypracovaly v kontextu politiky soudržnosti programy a opatření, 
jimiž se zajistí vyrovnání poměru žen a můžu na pracovním trhu a odstranění 
přetrvávajících rozdílů v jejich platovém ohodnocení;

2. vyzývá členské státy, aby věnovaly pozornost vedlejším účinkům, které může mít na ženy 
fiskální konsolidace, a způsobu, jakým lze účinným prováděním politiky soudržnosti tyto 
účinky minimalizovat; 

3. vyzývá členské státy a regionální a místní úřady, aby vypracovaly inovativní opatření
a programy k potírání feminizace chudoby a k podpoře sociálního začleňování, které by se 
zaměřovaly především na nejohroženější skupiny žen;

4. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů ještě 
více zkvalitnila systémy členských států pro podávání zpráv, tak aby bylo možné posoudit 
podporu, která je poskytována v rámci politiky soudržnosti na pokrok v zajišťování 
rovnosti žen a mužů;

5. vyzývá členské státy, aby aktivněji využívaly fondy EU k financování rozvoje rodinu 
podporujících, vysoce kvalitních, cenově přijatelných a dostupných pečovatelských 
zařízení, která umožní lépe skloubit rodinný a pracovní život.


