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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea 
între sexe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât alineatul 1 al articolului 16 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006 al Consiliului 
din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1260/19991 prevede că „Statele membre şi Comisia asigură 
promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi integrarea principiului de egalitate de şanse 
în domeniul respectiv în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării fondurilor”;

B. întrucât integrarea dimensiunii bărbaţi-femei în practică înseamnă evaluarea modului în
care politicile afectează viaţa şi poziţia femeilor şi bărbaţilor, şi, în funcţie de caz, 
preluarea responsabilităţii de reabordare a acestora în vederea promovării egalităţii între 
sexe,

1. subliniază necesitatea unei coordonări suplimentare pentru consolidarea aplicării integrării 
din perspectiva diferenţei de gen în toate domeniile politicii;

2. subliniază necesitatea ca Fondul Social să susţină măsuri specifice de îmbunătăţire a 
accesului şi participării femeilor pe piaţa forţei de muncă, precum şi integrarea din 
perspectiva diferenţei de gen; consideră că toate fondurile ar trebui să aibă o rubrică în 
buget pentru aspectele legate de sex (bugetare în funcţie de sex);

3. reaminteşte necesitatea incorporării de noi abordări şi instrumente inovatoare în strategiile 
de dezvoltare regională şi subliniază necesitatea asigurării instruirii şi instrumentelor 
privind metodologia integrării din perspectiva diferenţei de gen pentru factorii decizionali 
la nivel regional;

4. subliniază că, în vederea maximizării efectului pe termen lung al Fondurilor Structurale, 
trebuie acordată o atenţie specială susţinerii grupurilor vulnerabile, în special femeilor din 
zonele rurale;

5. subliniază că date statistice periodice şi cuprinzătoare, defalcate pe sexe, care în prezent 
lipsesc, - trebuie colectate în vederea confirmării situaţiei efective şi diferenţelor dintre 
viaţa femeilor din diferite regiuni;

6. recomandă Comisiei să propună, separat de abordarea integrării din perspectiva diferenţei 
de gen, o serie de măsuri specifice, incluzând campanii de sporire a cunoaşterii, schimbul 
celor mai bune practici, dialogul cu cetăţenii şi implicarea în acţiunile PPP.

  
1  JO L 210, 31.7.2006, p. 25–78.
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