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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A vzhledem k tomu, že čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 
2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti stanoví, že „Členské státy a Komise zajistí podporu 
rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví během jednotlivých fází 
provádění pomoci z fondů.“,

B vzhledem k tomu, že otázka rovnosti pohlaví v praxi znamená, že je nutno hodnotit dopad 
politických, správních a sociálních opatření na životy a situaci jak žen, tak mužů, 
a znamená také vzít na sebe v případě potřeby odpovědnost za přehodnocení těchto 
politik za účelem podpory rovnosti žen a mužů,

1. zdůrazňuje, že je nutno vyvinout další úsilí a přijmout další opatření s cílem překonávat 
zastaralé modely rozhodování a chování, zvláště v administrativě, aby se zlepšilo 
zohledňování rovnosti pohlaví ve všech politikách;

2. upozorňuje, že je politika rovnosti žen a mužů na úrovni Evropské unie chápána jako 
dvojí strategie, která jednak zajišťuje, aby rovné postavení mužů a žen bylo 
zohledňováno ve všech politických oblastech a při všech rozhodnutích, a která současně 
cílenými opatřeními směřuje k tomu, aby byla odstraněna diskriminace žen;

3. zdůrazňuje, že Evropský sociální fond by měl podporovat zvláštní opatření pro zlepšení 
přístupu žen na pracovní trh a účast na něm a pro prosazování rovnosti pohlaví; domnívá 
se, že by regionální fondy měly mít položku pro rovnost pohlaví, kterou by měla být  
financována opatření na podporu rovnosti žen a mužů a studie posuzující dopad politik 
týkajících se situace žen;

4. připomíná, že do regionálních rozvojových strategií je potřeba začlenit nové přístupy
a inovační nástroje, a zdůrazňuje, že je třeba poskytovat školení o nástrojích a metodice 
prosazování rovnosti pohlaví pro činitele na regionální a místní úrovni; vyzývá Komisi, 
aby dále rozvíjela pokyny pro veřejnou správu týkající se otázky rovnosti žen a mužů 
v rámci strukturálních fondů;

5. upozorňuje, že pro maximální využití dlouhodobého stimulačního účinku strukturálních 
fondů je třeba věnovat zvláštní pozornost pomoci zranitelným skupinám, zvláště ženám 
ve venkovských oblastech;

6. zdůrazňuje, že je třeba pravidelně shromažďovat komplexní statistické údaje 
na regionální úrovni rozlišené podle pohlaví, což se v současné době neděje, aby se 
zjistilo, jaká je skutečná situace žen a rozdíly mezi jejich životními podmínkami 
v různých regionech;
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7. vyzývá Komisi, aby kromě prosazování rovnosti pohlaví navrhla sérii zvláštních opatření 
včetně informačních kampaní, výměny osvědčených postupů, dialogů s občany 
a zapojení partnerství veřejného a soukromého sektoru.
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