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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999,1 16 straipsnio 
1 dalyje nurodoma, kad “valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad įvairiais fondų 
paramos įgyvendinimo etapais būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė bei būtų 
atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą“,

B. kadangi lyčių aspekto integravimas, jį įgyvendinant praktikoje, reiškia, kad vertinama, 
kaip įvairios politikos kryptys veikia ir moterų ir vyrų gyvenimą ir padėtį, ir kad prireikus 
prisiimama atsakomybė iš naujo svarstyti klausimą dėl jų, siekiant skatinti lyčių lygybę,

1. pabrėžia, kad reikia toliau bendradarbiauti, kad lyčių aspektas būtų aktyviau 
integruojamas į įvairias politikos kryptis;

2. pabrėžia, kad būtina, jog Socialinis fondas remtų aiškias priemones, palengvinančias 
moterų prieigą prie darbo rinkos ir dalyvavimą joje, taip pat ir skatinančias lyčių aspekto 
integravimą; mano, kad visų fondų biudžetuose turėtų būti eilutė, skirta lyčių aspektui 
(biudžeto sudarymas, atsižvelgiant į lyčių aspektą);

3. primena, kad į regioninės plėtros strategijas reikia įtraukti naujus metodus ir naujoviškas 
priemones ir pabrėžia, kad reikia sudaryti galimybes, jog vyktų mokymai apie lyčių 
aspekto integravimo metodiką ir priemones, skirti veikėjams priimantiems sprendimus 
regioniniu lygmeniu;

4. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi būti skirtas tam, kad būtų suteikta pagalba 
pažeidžiamoms grupėms, ypač moterims kaimo vietovėse, jei norima kuo labiau padidinti 
ilgalaikį struktūrinių fondų sverto poveikį;

5. pabrėžia, kad reikia reguliariai rinkti išsamius regioninius, pagal lytis suskirstytus 
statistinius duomenis, kurių šiuo metu nėra, ir kurie parodytų realią moterų padėtį bei 
skirtumus tarp moterų gyvenimo skirtinguose regionuose;

6. ragina Komisiją greta lyčių integravimo aspekto pasiūlyti dar ir kitas apibrėžtas 
priemones, įskaitant kampanijas, kurių tikslas būtų informuoti piliečius, keitimąsi 
pažangiaja patirtimi, dialogą su piliečiais ir veiksmus vykdant viešojo ir privataus 
sektoriaus partnerystę.

  
1  OL L 210, 2006 7 31, p. 25–78.


