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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea 
între sexe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din
11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune prevede că statele 
membre şi Comisia asigură promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi integrarea 
dimensiunii genului în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării fondurilor;

B. întrucât, în practică, abordarea integratoare a egalităţii de gen înseamnă verificarea 
modului în care măsurile politice, administrative şi sociale influenţează viaţa şi statutul 
femeilor şi al bărbaţilor şi, dacă este necesar, asumarea răspunderii de a reexamina aceste
măsuri în vederea promovării egalităţii între sexe;

1. subliniază necesitatea continuării eforturilor şi a măsurilor luate pentru a elimina 
modelele decizionale şi comportamentale învechite, în special în sectorul administrativ, 
pentru consolidarea abordării integratoare a egalităţii de gen în toate domeniile politice;

2. subliniază faptul că, la nivel european, abordarea integratoare a egalităţii de gen se 
bazează pe o dublă strategie, care urmăreşte să asigure, pe de o parte, respectarea egalităţii 
între bărbaţi şi femei în toate domeniile politice şi în toate sectoarele decizionale, iar pe de 
altă parte, luarea de măsuri specifice în vederea reducerii cazurilor de discriminare a 
femeilor;

3. insistă asupra necesităţii ca Fondul Social European să susţină măsurile specifice care 
urmăresc facilitarea accesului şi participării femeilor la piaţa muncii, precum şi 
îmbunătăţirea abordării integratoare a egalităţii de gen; consideră că fondurile regionale ar 
trebui să prevadă o linie bugetară consacrată integrării chestiunilor de gen (luarea în 
considerare a dimensiunii genului în cadrul bugetului) pentru finanţarea acţiunilor de 
promovare a egalităţii între sexe şi a studiilor referitoare la impactul politicilor care 
vizează statutul femeilor;

4. reaminteşte necesitatea incorporării de noi abordări şi instrumente inovatoare în strategiile 
de dezvoltare regională şi subliniază necesitatea furnizării de cursuri privind metodologia 
abordării integratoare a egalităţii de gen şi de instrumente pentru factorii de decizie la 
nivel regional şi local; solicită Comisiei să dezvolte în continuare, pentru sectorul 
administrativ, orientările referitoare la abordarea integratoare a egalităţii de gen în cadrul 
fondurilor structurale;

5. subliniază că, în vederea maximizării efectului pe termen lung al fondurilor structurale, 
trebuie acordată o atenţie specială susţinerii grupurilor vulnerabile, în special femeilor din 
zonele rurale;

6. subliniază că trebuie colectate date statistice periodice şi cuprinzătoare, diferenţiate pe 
sexe (care în prezent lipsesc), în vederea confirmării situaţiei efective şi a diferenţelor de
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statut pentru femeile din diferite regiuni;

7. recomandă Comisiei să propună, pe lângă abordarea integratoare a egalităţii de gen, o 
serie de măsuri specifice, incluzând campanii de sensibilizare a opiniei publice, schimbul 
celor mai bune practici, dialogul cu cetăţenii şi iniţiative de tipul parteneriatelor public-
privat. 
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