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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. so zreteľom na značný vplyv rovnosti žien a mužov na európsku sociálnu a hospodársku 
súdržnosť, ktorá je podmienená okrem iného podielom žien na trhu práce,

B. keďže medzi jednotlivými regiónmi existujú výrazné rozdiely v podiele žien na trhu 
práce, pričom priemerný podiel žien na trhu práce je zvyčajne nižší ako podiel mužov,

C. keďže ženy tvoria väčšinu obyvateľstva s vyšším vzdelaním, ale zároveň prevládajú 
v obyvateľstve s najnižším stupňom vzdelania,

1. zdôrazňuje, že v rámci politiky súdržnosti je potrebné zvýšiť finančnú podporu určenú 
opatreniam, ktoré ženám a mužom uľahčujú zosúladiť profesionálnu kariéru a rodinný 
život, čo prospeje sociálnej súdržnosti podporovaním úlohy rodiny a natality a tiež 
hospodárskej súdržnosti vďaka väčšiemu podielu žien na trhu práce,

2. domnieva sa, že hlavnou oblasťou podpory z Európskeho sociálneho fondu by malo 
zostať zvyšovanie úrovne profesijnej aktívnosti okrem iného prostredníctvom 
spolufinancovania jednotlivých hospodárskych iniciatív osôb, ktoré sa nachádzajú mimo 
trhu práce, a to s prihliadnutím na ženy staršie ako 45 rokov;

3. vyzýva Komisiu, aby v rámci politiky súdržnosti náležite zohľadnila odbornú prípravu 
žien, a členské štáty, aby vypracovali „programy celoživotného vzdelávania“;

4. podporuje Komisiu v úsilí o reformu politiky súdržnosti medziiným prostredníctvom 
väčšieho sústredenia prostriedkov na menší počet priorít pod podmienkou, že sa 
medzi nimi zaručí stále miesto pre rovnosť žien a mužov na trhu práce;

5. upozorňuje, že je nutné sledovať činnosti Komisie uvedené v sprievodnom dokumente 
k stratégii rovnosti žien a mužov na roky 2010 – 2015;

6. vyzýva členské štáty, aby účinne zavádzali všetky finančné nástroje dostupné 
na európskej úrovni, ktoré podporujú zapojenie do trhu práce.


