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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, kuriuo nustatomos 
bendrosios Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo nuostatos, 16 straipsnio 1 dalyje nurodoma, jog valstybės narės ir Komisija 
užtikrina, kad įvairiais fondų paramos įgyvendinimo etapais būtų skatinama moterų ir 
vyrų lygybė ir atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą,

B. kadangi lyčių aspekto integravimas, jį įgyvendinant praktiškai, reiškia, kad vertinama, 
kaip įvairios politikos, administracinės ir visuomeninės priemonės veikia ir moterų, ir 
vyrų gyvenimą ir padėtį, ir kad prireikus būtų prisiimami įsipareigojimai iš naujo 
svarstyti klausimą dėl jų, siekiant skatinti lyčių lygybę,

1. pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų ir imtis tolesnių priemonių, kad būtų atsisakyta 
pasenusių sprendimų priėmimo būdų ir elgsenos modelių, ypač administraciniame 
sektoriuje, kad lyčių aspektas būtų aktyviau integruojamas į įvairias politikos kryptis;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad lyčių aspekto integravimo politika Europos Sąjungos lygmeniu 
vykdoma taip lyg ji būtų iš dviejų dalių sudaryta strategija, kuria, viena vertus, siekiama 
užtikrinti, kad visose politikos kryptyse ir priimant visus sprendimus bus atsižvelgiama į 
vyrų ir moterų lygybę, kita vertus, kad norint mažinti moterų diskriminavimą bus 
imamasi tikslinių priemonių;

3. pabrėžia, kad būtina, jog Europos socialinis fondas remtų aiškias priemones, kuriomis 
siekiama palengvinti moterų prieigą prie darbo rinkos ir dalyvavimą joje, taip pat 
siekiama skatinti lyčių aspekto integravimą; mano, kad visų regioninių fondų biudžetuose 
turėtų būti eilutė, skirta lyčių aspektui (biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą), 
pagal kurią būtų finansuojamos priemonės, skirtos lyčių lygybei ir tyrimams, susijusiems 
su politikos poveikiu moterų padėčiai, skatinti;

4. primena, kad į regioninės plėtros strategijas reikia įtraukti naujus metodus ir naujoviškas 
priemones, ir pabrėžia, kad reikia sudaryti galimybes, jog vyktų mokymai apie lyčių 
aspekto integravimo metodiką ir priemones, skirti veikėjams, priimantiems sprendimus 
regioniniu ir vietos lygmenimis; ragina Komisiją toliau rengti administraciniam sektoriui 
skirtas gaires, susijusias su lyčių aspekto integravimu į struktūrinių fondų nuostatas;

5. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad būtų suteikta pagalba 
pažeidžiamoms grupėms, ypač moterims kaimo vietovėse, jei norima kuo labiau padidinti 
ilgalaikį struktūrinių fondų sverto poveikį;

6. pabrėžia, kad reikia reguliariai rinkti išsamius regioninius, pagal lytis suskirstytus 
statistikos duomenis, kurių šiuo metu nėra ir kurie parodytų tikrąją moterų padėtį bei 
moterų gyvenimo įvairiuose regionuose skirtumus;

7. ragina Komisiją be lyčių integravimo aspekto pasiūlyti dar ir kitas apibrėžtas priemones, 
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įskaitant kampanijas, kurių tikslas būtų informuoti piliečius, keitimąsi pažangiąja 
patirtimi, dialogą su piliečiais ir viešojo ir privataus sektoriaus iniciatyvas.
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