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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. εκτιμώντας ότι η παράγραφος 1, του Άρθρου 16 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/19991 αναφέρει ότι "τα κράτη μέλη και 
η Επιτροπή διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων 
σταδίων υλοποίησης των Ταμείων",

B. εκτιμώντας ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην πράξη σημαίνει
αξιολόγηση του πώς οι πολιτικές επηρεάζουν την ζωή και την κατάσταση ανδρών και 
γυναικών, και, κατά περίπτωση, ανάληψη της ευθύνης για την επανεξέτασή τους με στόχο 
την προώθηση της ισότητας των φύλων· 

1. Τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω συντονισμός για την ενίσχυση της εφαρμογής της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε τομείς πολιτικής·

2. Τονίζει την ανάγκη να στηρίξει το Κοινωνικό Ταμείο τη λήψη ειδικών μέτρων για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών και τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας 
καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· θεωρεί ότι όλα τα Ταμεία πρέπει 
να διαθέτουν κονδύλι του προϋπολογισμού για θέματα ισότητας των φύλων (Συνεκτίμηση 
της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό)·

3. Υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν νέες προσεγγίσεις και νεωτεριστικά 
μέσα σε στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης και τονίζει την ανάγκη να προβλεφθεί η 
κατάρτιση για την μεθοδολογία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και τα 
εργαλεία, για τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις σε περιφερειακό επίπεδο·  

4. Επισημαίνει ότι προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η μακροχρόνια κινητήρια ώθηση των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των ευάλωτων 
ομάδων, ιδιαίτερα των γυναικών στις αγροτικές περιοχές·

5. Τονίζει ότι πρέπει να συλλεχθούν τακτικά και ολοκληρωμένα, χωριστά ανά φύλο 
περιφερειακά στατιστικά δεδομένα, τα οποία λείπουν τώρα, - προκειμένου να 
εξακριβωθεί η τρέχουσα κατάσταση και οι διαφορές στη ζωή των γυναικών σε διάφορες 
περιοχές·  

6. Καλεί την Επιτροπή να προτείνει, παράλληλα με την προσέγγιση της ενσωμάτωσης της
διάστασης του φύλου, σειρά ειδικών μέτρων, περιλαμβανομένης και της ενημερωτικής 
εκστρατείας, την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών, διάλογο με τους πολίτες και 

  
1  OJ L 210, 31.7.2006, σελ. 25–78.
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συμμετοχή σε δράσεις ΣΔΙΤ.


