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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że art. 16 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 
lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
stanowi, że państwa członkowskie i Komisja mają zapewniać wsparcie zasady równości 
mężczyzn i kobiet oraz uwzględnianie problematyki płci na poszczególnych etapach 
wdrażania funduszy,

B. mając na uwadze, że w praktyce uwzględnianie problematyki płci oznacza ocenę sposobu, 
w jaki działania polityczne, administracyjne i społeczne wpływają na życie i sytuację 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz, w stosownych przypadkach, podejmowanie się 
ponownego ich rozpatrzenia z myślą o wspieraniu równouprawnienia;

1. podkreśla, że niezbędne są dalsze wysiłki i przyjmowanie dalszych środków w celu 
eliminowania przestarzałych wzorców podejmowania decyzji i postępowania, zwłaszcza 
w sektorze administracji, w celu lepszego uwzględniania problematyki płci w różnych 
obszarach polityki;

2. wskazuje na fakt, że uwzględnianie problematyki płci na poziomie Unii Europejskiej 
realizowane jest jako podwójna strategia, której celem z jednej strony jest 
zagwarantowanie przestrzegania równouprawnienia płci we wszystkich dziedzinach 
polityki i w procesie podejmowania decyzji i, z drugiej strony, zapewnienie środków 
ukierunkowanych na ograniczenie przypadków dyskryminowania kobiet;

3. podkreśla, że niezbędne jest, aby Europejski Fundusz Społeczny wspierał szczegółowe 
środki mające na celu polepszenie dostępu kobiet do rynku pracy i udziału w nim, a także 
rozwinięcie uwzględniania problematyki płci; uważa, że w fundusze regionalne powinny
zawierać linię budżetową dotycząca problematyki płci, której przeznaczeniem będzie 
finansowanie środków mających na celu promowanie równouprawnienia płci oraz badań 
nad wpływem strategii politycznych w zakresie sytuacji kobiet;

4. przypomina, że istnieje potrzeba włączania nowego podejścia i innowacyjnych 
instrumentów do regionalnych strategii rozwoju i podkreśla potrzebę zapewnienia 
szkolenia w zakresie metodologii uwzględniania problematyki płci oraz narzędzi do 
dyspozycji decydentów na szczeblu regionalnym i lokalnym; wzywa Komisję do dalszego 
opracowywania wytycznych dla sektora administracji dotyczących uwzględniania 
problematyki płci w zakresie funduszy strukturalnych;

5. wskazuje na fakt, iż w celu zmaksymalizowania długoterminowego efektu dźwigni w 
obszarze funduszy strukturalnych wyjątkową uwagę należy poświęcić pomocy 
szczególnie narażonym grupom, zwłaszcza kobietom na obszarach wiejskich;

6. podkreśla, że systematyczne, wyczerpujące dane statystyczne z podziałem na regiony 
(których obecnie brakuje), muszą być gromadzone w celu ustalenia, jaka jest faktyczna 
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sytuacja i różnice w życiu kobiet w różnych regionach;

7. wzywa Komisję do zaproponowania, poza podejściem w zakresie uwzględniania 
problematyki płci, szeregu szczegółowych środków, w tym takich jak kampanie 
zwiększające publiczną świadomość, wymiana najlepszych praktyk, dialog z obywatelami 
oraz inicjatywy w zakresie partnerstwa publiczo-prywatnego.
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