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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže článok 16 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2007, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde uvádza, že členské štáty a Komisia zabezpečia, aby 
sa v priebehu rôznych etáp vykonávania intervencie fondov podporovala rovnosť mužov a 
žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti,

B. keďže zohľadňovanie zásad rodovej rovnosti v praxi znamená vyhodnocovanie toho, ako 
politické, administratívne a sociálne opatrenia vplývajú na život a situáciu tak žien, ako aj 
mužov, a podľa potreby preberanie zodpovednosti za ich prehodnotenie s úmyslom 
podporovať rodovú rovnosť,

1. zdôrazňuje, že na lepšie zohľadňovanie rodovej rovnosti vo všetkých politických 
oblastiach sa vyžaduje ďalšie úsilie a odbúravanie zastaraných vzorov rozhodovania a 
postupovania, najmä v oblasti správy;

2. pripomína, že zohľadňovanie rodovej rovnosti na úrovni Európskej únie sa vníma ako 
dvojaká stratégia, ktorá na jednej strane zabezpečuje, aby bolo rovnaké postavenie mužov 
a žien zohľadnené vo všetkých politických oblastiach a vo všetkých rozhodnutiach, a 
zároveň na druhej strane prostredníctvom konkrétne zameraných opatrení vedie k 
odstraňovaniu znevýhodňovania žien;

3. kladie dôraz na to, že Európsky sociálny fond by mal podporovať konkrétne opatrenia na 
zlepšenie prístupu žien na pracovný trh a ich podielu na ňom, ako aj uplatňovania rodovej 
rovnosti; domnieva sa, že regionálne fondy by mali obsahovať rozpočtový riadok pre 
pohlavia (rodový rozpočet) na financovanie aktivít zameraných na podporu rodovej 
rovnosti a štúdií vplyvu politík na situáciu žien;

4. pripomína, že do stratégií regionálneho rozvoja treba zapracovať nové prístupy a 
inovatívne nástroje, a zdôrazňuje, že pre vedúcich pracovníkov na regionálnej úrovni treba 
zabezpečiť školenia o metodike a nástrojoch uplatňovania rodovej rovnosti; vyzýva 
Komisiu, aby ďalej rozvíjala svoje usmernenia týkajúce sa uplatňovania rodovej rovnosti
pre správne orgány, ktoré vydávajú pokyny ohľadom rodovej rovnosti v oblasti 
štrukturálnych fondov;

5. poukazuje na to, že osobitnú pozornosť treba venovať pomoci slabším skupinám, 
predovšetkým ženám vo vidieckych oblastiach, aby sa maximalizoval dlhodobý účinok 
pôsobenia štrukturálnych fondov;

6. zdôrazňuje, že sa musí zabezpečiť zber pravidelných, komplexných a regionálnych 
štatistických údajov rozdelených podľa pohlavia (ktoré v súčasnosti chýbajú) s cieľom 
zistiť skutočný stav a rozdiely v živote žien v rozličných regiónoch;

7. vyzýva Komisiu, aby popri prístupe uplatňovania rodovej rovnosti navrhla rad 
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konkrétnych opatrení vrátane kampaní na zvyšovanie informovanosti, výmeny najlepších 
skúsenosti, dialógu s občanmi a iniciatív verejno-súkromného partnerstva.
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