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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 rodového hľadiska sú 
v nariadeniach o štrukturálnych fondoch výslovne uvedené ako transverzálne aspekty 
programovania a realizácie politiky;

B. keďže u žien je pravdepodobnosť, že budú ekonomicky neaktívne, viac než dvojnásobne 
vyššia ako u mužov, a to napriek tomu, že medzi držiteľmi vysokoškolského vzdelania 
tvoria väčšinu, pričom oveľa častejšie uvádzajú ako dôvod svojej nečinnosti osobné alebo 
rodinné dôvody;

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;

D. keďže hoci hodnotenia programov politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 
ukazujú, že pri vytváraní týchto programov sú členské štáty celkovo dobre oboznámené 
s požiadavkou rodovej rovnosti, naznačujú tiež, že rodová rovnosť vôbec nie je do týchto 
programov účinne začlenená;

1. vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s politikou súdržnosti vypracovali programy 
a opatrenia zamerané na presadzovanie rovnakej hospodárskej nezávislosti v prípade žien 
a mužov tým, že vyrovnanú účasť na trhu práce a vyriešia pretrvávajúci problém rozdielov 
v odmeňovaní mužov a žien;

2. vyzýva členské štáty, aby venovali pozornosť neskorším účinkom, ktoré môže mať 
fiškálna konsolidácia na ženy, a spôsobu, akým by sa efektívne vykonávanie politiky 
súdržnosti mohlo využívať na minimalizáciu týchto účinkov;

3. vyzýva členské štáty, ako aj regionálne a miestne orgány, aby vypracovali inovačné 
opatrenia a programy, zamerané predovšetkým na najzraniteľnejšie skupiny žien, s cieľom 
bojovať proti feminizácii chudoby a presadzovať sociálnu súdržnosť;

4. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť ďalej 
zlepšovali systémy podávania správ v členských štátoch, aby bolo možné posúdiť podporu 
poskytovanú v rámci politiky súdržnosti z hľadiska pokroku v oblasti rodovej rovnosti;

5. vyzýva členské štáty, aby aktívnejšie využívali dostupné fondy EÚ na financovanie 
rozvoja prorodinných, kvalitných, cenovo prijateľných a prístupných zariadení 
starostlivosti, ktoré umožnia lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života.


