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NÁVRHY

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

 so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 2 Zmluvy o ES,

1. podporuje pretrvávajúci cieľ nových programov odstraňovať prekážky pri zamestnávaní 
najmä žien, a najmä prekážky, ktoré majú vplyv na ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach, 
mladých ľudí, zdravotne postihnuté osoby, staršie osoby a nízko kvalifikovaných 
robotníkov, a konštatuje, že cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti žien ani zďaleka nie je 
splnený;

2. zdôrazňuje, že nariadenia o štrukturálnych fondoch stanovujú, že členské štáty a Komisia 
zabezpečia, aby sa v priebehu rôznych etáp čerpania fondov podporovala rovnosť žien a 
mužov a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti;

3. požaduje, aby operačné programy dodržiavali zásady presadzovania politiky rodovej 
rovnosti, riešenia problematiky diskriminácie a presadzovania rovnakého zaobchádzania, 
rovnakej mzdy a rovnakých príležitostí pre ženy a mužov na pracovisku a v spoločnosti 
ako celku prostredníctvom podpory podnikania žien, uľahčovania zapájania žien do 
rozhodovania a zvyšovania účasti žien vo vedeckej, akademickej a technologickej oblasti, 
kampaní na zvyšovanie informovanosti v rámci širokej verejnosti, výmen osvedčených 
postupov a stáleho dialógu s občanmi;

4. podporuje opatrenia presadzované Európskym sociálnym fondom a programom 
PROGRESS na roky 2007 – 2013, ktoré zlepšujú situáciu žien na trhu práce a pomáhajú 
odstraňovať diskrimináciu;

5. zdôrazňuje, že s cieľom zabezpečiť potrebné podmienky pre spravodlivé zastúpenie žien 
a mužov v súkromnej a verejnej oblasti a zároveň riešiť demografické problémy, by sa 
tieto programy mali zameriavať aj na zladenie rodinného a pracovného života; zdôrazňuje, 
že treba zlepšiť dostupnosť a kvalitu služieb starostlivosti o deti a služieb starostlivosti o 
závislé osoby, staršie osoby, dlhodobo choré osoby a zdravotne postihnuté osoby, ako aj 
prístup k týmto službám v súlade s barcelonskými cieľmi;

6. podporuje zásadu partnerstva, ktorú Komisia uplatňuje v rámci politiky súdržnosti, 
a vyzýva Komisiu, aby zapájala miestne a vnútroštátne organizácie žien do svojich 
rokovaní a implementácie;

7. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere informovali občanov, miestne orgány, 
mimovládne organizácie a organizácie žien o možnostiach financovania, najmä pokiaľ ide 
o informácie o osobitných programoch, oprávnenosti spolufinancovania zo štrukturálnych 
fondov, pravidlách spolufinancovania, pravidlách úhrad a o tom, kde nájsť výzvy na 
predkladanie ponúk v rámci nového programového obdobia rokov 2007-2013;

8. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že nadmerné administratívne prekážky neodradia 
mimovládne organizácie od toho, aby žiadali o financovanie projektov, najmä tých, ktoré 
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sú určené na podporu žien v ekonomicky nevýhodnej situácii, prisťahovalkýň, 
príslušníčok etnických menšín, telesne postihnutých žien, žien so závislými rodinnými 
príslušníkmi a žien, ktoré sú obeťami násilia alebo mučenia;

9. vyzýva členské štáty, aby predchádzali príliš neskorému uhrádzaniu nákladov na 
dokončené projekty, pričom konštatuje, že nesolventnosť spôsobená týmto konaním často 
bráni príjemcom, najmä miestnym orgánom a neziskovým organizáciám, aby pokračovali 
v ďalšej osobitnej činnosti v ich oblasti pôsobnosti;

10. vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s plánovaním a implementáciou strategických 
projektov podľa potreby zohľadňovali potreby žien, rodín, najmä rodín s jedným rodičom 
a mnohočlenných rodín, ľudí so zdravotným postihnutím a zraniteľných skupín 
v zemepisne a sociálne znevýhodnených regiónoch;

11. vyzýva členské štáty, aby v súvislosti so všetkými projektmi štrukturálnych fondov 
zohľadnili vplyv na ženy a hľadisko rodovej rovnosti;
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