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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по правата на жените и 
равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че в параграф 1 от член 16 от Регламент (EО) № 1083/2006 на 
Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за 
Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и
за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 се предвижда, че „държавите-членки и 
Комисията гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на 
принципа за равенство на възможностите в тази област се насърчават по време на 
различните етапи на прилагането на фондовете“;

Б. като има предвид, че интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете 
на практика означава оценяване на начина, по който политическите, 
административните и обществените мерки влияят на живота и положението както 
на жените, така и на мъжете, и, при необходимост, поемане на отговорност за 
преразглеждането им с цел насърчаване на равенството между половете,

1. подчертава, че са необходими допълнителни усилия и мерки за преодоляване на 
остарелите модели на поведение и вземане на решения, по-специално в 
администрациите, за да се подобри прилагането на интегрирания подход за равно 
третиране на жените и мъжете във всички политически области;

2. отбелязва, че интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете се 
прилага на равнището на Европейския съюз като двойна стратегия, която 
гарантира, от една страна, равенство между жените и мъжете във всички области на 
политиката и при вземането на решения и, от друга страна, целенасочени мерки за
ограничаване на дискриминацията спрямо жените;

3. подчертава необходимостта Социалният фонд да оказва подкрепа за конкретни 
мерки за подобряване на достъпа и участието на жените в трудовия пазар, както и 
за интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете; счита, че 
регионалните фондове следва да съдържат бюджетен ред, предназначен за 
дейности във връзка с равенството между мъжете и жените (бюджетиране, 
съобразено с фактора пол), чрез който да се финансират мерки за насърчаване на 
равнопоставеността между половете и проучванията за оценка на въздействието на 
политиките, свързани с положението на жените;

4. припомня, че е необходимо включването на нови подходи и иновационни 
инструменти в стратегиите за регионално развитие и подчертава необходимостта от 
предоставяне на обучение и инструменти във връзка с методологията на 
интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете за лицата, отговорни 
за вземане на решения на регионално и местно равнище; призовава Комисията да 
доразвие своите насоки за администрацията относно прилагането на подхода за 
равно третиране на жените и мъжете за целите на структурните фондове;
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5. изтъква, че за да се увеличи максимално дългосрочният ефект на структурните 
фондове, е необходимо да се отдели специално внимание на подпомагането на 
уязвимите групи, по-специално жените в селските райони;

6. подчертава, че трябва да се събират периодични и подробни, разделени по пол
регионални статистически данни, каквито към момента няма, за да се установи 
действителното положение, както и разликите между начина на живот на жените в 
различните региони;

7. призовава Комисията да предложи, в допълнение към интегрирания подход за 
равно третиране на жените и мъжете, редица конкретни мерки, включително 
кампании за повишаване на осведомеността, обмен на най-добри практики, диалог 
с гражданите и инициативи за публично-частни партньорства.
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