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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 16. cikkének (1) bekezdése az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK1 tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről kimondja, hogy „a tagállamok és a Bizottság biztosítják a nők 
és férfiak közötti egyenlőségnek, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését az alapok különböző végrehajtási szakaszai során”,

B. mivel a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése a gyakorlatban annak 
értékelését jelenti, hogy az egyes szakpolitikai területek hogyan hatnak mind a nők, mind 
a férfiak életére és helyzetére, és hol szükséges vállalni ezek újratárgyalásának 
felelősségét a nemek közötti egyenlőség előmozdításának céljából;

1. hangsúlyozza, hogy az egyes szakpolitikai területek között további koordinációra van 
szükség a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének megerősítésére;

2. hangsúlyozza annak szükségét, hogy az Európai Szociális Alap olyan egyedi 
intézkedéseket támogasson, amelyek a nők munkaerőpiaci részvételének és a nemek 
közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének javítását szolgálják; úgy véli, hogy 
valamennyi alapnak rendelkeznie kellene egy, a nemek közötti esélyegyenlőségre 
vonatkozó költségvetési sorral ( a nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő 
költségvetés-készítés);

3. emlékeztet, hogy a regionális fejlesztési stratégiák terén szükség van új megközelítések és 
innovatív eszközök befogadására, és hangsúlyozza, hogy szükség van a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésének módszertanáról és eszközeiről szóló 
képzésekre a regionális szint döntéshozói számára;

4. rámutat, hogy a strukturális alapok hosszú távú kiegyenlítő hatásának maximális 
kihasználásához különös figyelmet kell fordítani a sérülékenyebb társadalmi csoportok, 
főként a vidéki területeken élő nők megsegítésére;

5. hangsúlyozza, hogy – a jelenleg még hiányzó – rendszeres és átfogó, nemek szerint 
lebontott regionális statisztikai adatokat kell gyűjteni, hogy megállapítható legyen a 
különböző régiókban élő nők valós helyzete és az életükre vonatkozó különbségek;

6. felhívja a Bizottságot, hogy – a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének 
megközelítésén felül – javasoljon egy sor külön intézkedést, mint például a tudatosság 
növelését célzó kampányokat, a legjobb gyakorlatok cseréjét, az állampolgárokkal történő 
párbeszédet és a közszféra és magánszféra közötti partnerségek (PPP) bevonását.
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