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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. s ohledem na podstatný vliv rovnoprávnosti žen a mužů na evropskou sociální
a hospodářskou soudržnost, která je podmíněna mimo jiné účastí žen na pracovním trhu,

B. s ohledem na to, že mezi jednotlivými regiony existují značné rozdíly v účasti žen na 
pracovním trhu, přičemž průměrná účast žen na pracovním trhu je obvykle nižší než účast 
mužů,

C. s ohledem na to, že ženy představují většinu populace s vyšším vzděláním, ale zároveň 
dominují v populaci s nejnižší úrovní vzdělání,

1. zdůrazňuje, že je v rámci politiky soudržnosti nutné zvýšit finanční podporu opatření 
usnadňujících ženám a mužům spojit pracovní a rodinný život, což prospěje sociální 
soudržnosti prostřednictvím propagace role rodiny a natality a také hospodářské soudržnosti 
díky větší účasti žen na pracovním trhu; 

2. domnívá se, že hlavní oblastí podpory Evropského sociálního fondu by mělo zůstat 
zvyšování úrovně profesní aktivity, mimo jiné prostřednictvím spolufinancování 
individuálních hospodářských iniciativ osob, které se nacházejí mimo pracovní trh, se 
zohledněním žen starších 45 let;

3. vyzývá Komisi, aby příslušným způsobem v rámci politiky soudržnosti zohlednila odbornou 
přípravu žen, a členské státy, aby vytvářely „programy celoživotního vzdělávání“; 

4. podporuje úsilí Komise o reformu politiky soudržnosti, mj. prostřednictvím většího 
soustředění prostředků na menší množství priorit, pod podmínkou, že mezi nimi bude mít 
stálé místo zaručena rovnoprávnost žen a mužů na pracovním trhu;

5. upozorňuje na to, že je nezbytné sledovat činnosti Komise uvedené v doprovodném 
dokumentu „Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015“; 

6. vyzývá členské státy, aby účinně prováděly všechny finanční nástroje dostupné na evropské 
úrovni podporující začleňování na pracovní trh;


