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NÁVRHY

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

 s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES, 

1. vyjadřuje podporu pokračující snaze nových programů o odstranění překážek 
zaměstnanosti, zejména v případě žen, a obzvláště těch překážek, které mají dopad na 
obyvatelstvo žijící na venkově, mladé lidi, zdravotně postižené a starší osoby 
a pracovníky s nízkou kvalifikací, a poukazuje na to, že cíle zvýšit míru zaměstnanosti 
u žen ještě zdaleka nebylo dosaženo;

2. zdůrazňuje, že předpisy týkající se strukturálních fondů stanoví, že členské státy a Komise 
zajistí podporu rovnosti žen a mužů a začlenění genderového hlediska během jednotlivých 
fází čerpání pomoci z fondů;

3. žádá, aby se operační programy řídily zásadami prosazování genderového hlediska, aby se 
zabývaly diskriminací a podporovaly platovou rovnost a rovné příležitosti pro ženy 
a muže na pracovišti a v celé společnosti tím, že budou podporovat především podnikání 
žen, umožňovat jim, aby se podílely na postupech rozhodování, a posilovat jejich účast ve 
vědecké, akademické a technologické sféře, aby se na základě těchto programů pořádaly 
osvětové kampaně zaměřené na širokou veřejnost, sdílely osvědčené postupy a vedl trvalý 
dialog s občany;

4. podporuje opatření Evropského sociálního fondu a programu PROGRESS na období 
2007–2013, která zlepšují situaci žen na trhu práce a pomáhají odstraňovat diskriminaci;

5. zdůrazňuje, že tyto programy by se rovněž měly zaměřit na sladění rodinného 
a profesního života, aby bylo možné zajistit podmínky nezbytné pro vyrovnané zastoupení 
žen a mužů v soukromé a veřejné sféře a současně čelit demografickým výzvám; 
poukazuje na to, že je nutné zlepšit dostupnost, kvalitu a přístupnost služeb v oblasti péče 
o dítě a péče o závislé, starší a dlouhodobě nemocné osoby a osoby se zdravotním 
postižením v souladu s barcelonskými cíly;

6. vyjadřuje podporu „zásadě partnerství“, kterou Komise uplatnila v politice soudržnosti, 
a vyzývá Komisi, aby do jednání o této politice a jejího provádění zapojila místní 
a celostátní organizace žen;

7. vyzývá členské státy, aby občanům, místním orgánům a nevládním organizacím 
a organizacím žen poskytly úplné informace o možnostech financování, zejména by měly 
poskytnout informace o konkrétních programech v rámci nového programového období 
2007–2013, o způsobilosti ke spolufinancování ze strukturálních fondů, pravidlech pro 
spolufinancování, pravidlech, jimiž se řídí hrazení nákladů, a také o tom, kde lze najít 
výzvy k předkládání návrhů;

8. vyzývá členské státy, aby předešly situaci, kdy by nadměrné administrativní překážky 
odrazovaly nevládní organizace od podání žádosti o projektové financování, a to zejména 
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ty, které se věnují podpoře žen, jež se ocitly v situacích, které je ekonomicky 
znevýhodňují, žen z řad přistěhovalců, žen patřících k etnickým menšinám, zdravotně 
postižených žen, žen vyživujících závislé osoby a žen, které se staly oběťmi násilí 
a mučení;

9. vyzývá členské státy, aby se vyvarovaly nepřiměřených prodlev při hrazení nákladů za 
dokončené projekty, a upozorňuje na to, že platební neschopnost způsobená takovým 
postupem často příjemcům, jimiž jsou hlavně místní orgány a neziskové organizace, brání 
vykonávat další činnost, jež je vlastní oblasti, jíž se věnují;

10. vyzývá členské státy, aby při plánování a provádění strategických projektů zohledňovaly 
podle situace potřeby žen, rodin (zejména v případě rodičů samoživitelů a velkých rodin), 
zdravotně postižených osob a zranitelných skupin v geograficky a sociálně 
znevýhodněných regionech;

11. vyzývá členské státy, aby u všech projektů v rámci strukturálních fondů vzaly v úvahu 
dopad na ženy a genderový rozměr.
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