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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Gender mainstreaming is of essential importance to the competitiveness and economic and 
social cohesion of the European model, and promoting equality between men and women is 
included among the Union objectives set out in the Treaties (cf. Treaty of Amsterdam). The 
targets set as part of the European competitiveness strategy (Lisbon Agenda) include raising 
the number of women in employment to 60% by 2010. The general Structural Funds 
regulation for the period 2000-2006 (cf. ...) provides for gender mainstreaming at all stages in 
the planning process, from analysis to the setting of targets, monitoring and assessment. This 
across-the-board approach needs to be maintained and built upon.

As it stands, the Commission's proposal for a regulation fails to provide for the necessary 
mainstreaming of equal opportunity objectives in regional development policy. Under the 
proposal's provisions, the ERDF would be used for regional competitiveness programmes 
based on support for innovation, the knowledge economy, entrepreneurship, environmental 
protection and risk prevention. It is significant that explicit reference is made to equal 
opportunities in connection only with the European territorial cooperation objective (Article 
6) and not with the actions coming under the other objectives.

The ESF, on the other hand, would be used to fund national programmes in support of the 
European employment strategy, with particular reference to social inclusion. This approach 
tends to indicate that equal opportunities measures would be covered by the ESF alone, which 
is an unsatisfactory arrangement for a large number of reasons, and one that goes against the 
principle of gender mainstreaming within the Structural Funds established in Council 
Resolution 96/C 386/01 of 2 December 1996.

The Member States made a commitment to mainstreaming in connection with the Community 
Support Frameworks (QSFs), but failed fully to carry that commitment through in terms of 
practical measures. Given that these instruments are to be discontinued and that Equal, 
together with the other Community Initiatives, is also to disappear there is a danger that, in
general, proper account will not be taken of the extraordinary strategic contribution equal 
opportunities can make at regional level to improve quality of life, well-being and 
competitiveness in the EU Member States.

In this connection, attention should be drawn to the role already played by the ERDF during 
the 2000-2006 programming period in promoting new forms of involvement in the labour 
market, and in connection with mobility, access to services, safety and environmental 
protection in urban areas - all of which issues have a major impact on the quality of women's 
lives. In the proposed regulation, however, no explicit reference is made to implementing 
gender mainstreaming as an essential added-value means of restoring a proper balance in the 
regions (Recital 6a (new)).

As regards specific articles of the proposal, the definition of areas requiring additional support 
that is given in Articles 10 and 11 (areas with natural handicaps and outermost regions) is too 
restrictive. From an equal opportunities point of view, new criteria are required with a view to 
introducing measures for regions with marked demographic imbalances which will have a 
disproportionate impact on women (e.g. regions with a low birth rate and a high concentration 
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of over sixty-fives among the population). In this connection, it should be remembered that 
Commissioner Hubner gave an assurance that the Commission was in favour of greater 
attention being paid to regions with major long-term natural or demographic handicaps.

The draftswoman also takes the view that the provision excluding housing from eligibility for 
a contribution from the ERDF (Article 7, point d) should be reviewed, particularly in 
connection with the territorial cooperation objective. A derogation for, inter alia, temporary 
housing for non-Community nationals would facilitate family reunification for workers often 
obliged to live in precarious accommodation along with fellow workers.

Greater attention should be paid to social inclusion - a Community objective that should not 
be left solely up to the ESF - and the ERDF share of funding for ESF measures in urban area 
in connection with the regional competitiveness and employment objective should be 
increased, so as to ensure greater interaction between the activities of the two funds.

Lastly, there should be balanced participation by men and women in the management, control 
and audit bodies provided for in the regulation, so as to guard against any discrimination and 
to foster equal access to ERDF resources. In the past, an imbalance in gender representation 
has been one of the most abhorrent features of the process for the appointment of members of 
Structural Fund management, supervisory and control authorities in many of the Member 
States.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozvoj jako odpovědný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1a (nový)

1a) Podle článku 13 Smlouvy může 
Společenství učinit opatření k potlačení 
diskriminace na základě pohlaví, rasového 
či etnického původu, náboženství či víry, 
postižení, věku nebo sexuální orientace.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 1b (nový)

1b) Evropský parlament přijal dne 
3. července 2003 usnesení o „gender 
budgeting – vypracovávání veřejných 
rozpočtů z hlediska specifiky pohlaví 
(2002/2198(INI))“*.
––––––––––––––
* Úř. věst. C 74 E, 24.3.2004, s. 746.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 5

5) Účinné a efektivní provádění činnosti 
podporované Evropským fondem pro 
regionální rozvoj závisí na řádné správě věcí 
veřejných a partnerství mezi všemi 
relevantními územními a sociálně 
ekonomickými účastníky, a zejména 

5) Účinné a efektivní provádění činnosti 
podporované Evropským fondem pro 
regionální rozvoj závisí na řádné správě věcí 
veřejných a partnerství mezi všemi 
relevantními územními a sociálně 
ekonomickými účastníky, včetně nevládních 

  
1 Úř. věst. C ... /Doposud nezveřejněno v Úř. věst.
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regionálními a místními orgány. organizací, mimo jiné těch, které působí 
v oblasti rovných příležitostí, a zejména 
mezi regionálními a místními orgány, 
sociálními partnery a partnery 
přispívajícími ke zlepšení životního 
prostředí, jakož i uznávanými nevládními 
organizacemi, které se věnují podpoře 
rovnoprávnosti mužů a žen. Členské státy 
by měly zajistit účast všech příslušných 
orgánů jakož i demokratická přijímání 
rozhodnutí.

Odůvodnění

It is important explicitly to include non-governmental organisations, including those active in 
the area of equal opportunities, among the territorial and socio-economic actors. They can 
make a significant contribution to promoting the principle of equality between women and 
men and to combating discrimination in the areas covered by the ERDF in which progress on 
equality is still to be achieved: fisheries, transport, environment, agriculture, research etc. 

Ensuring that all the competent bodies can participate in the management and 
implementation of ERDF-supported actions, and compliance with the majority principle will 
play a substantial role in the effectiveness of ERDF actions.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 6a (nový)

6a) S odvoláním na usnesení Rady ze dne 
2. prosince 1996 o integraci otázek rovných 
příležitostí mužů a žen do Evropských 
strukturálních fondů by měla být podpora 
rovnoprávného postavení mužů a žen 
zahrnuta do programů financovaných 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Do operačních programů financovaných 
Evropským fondem pro regionální rozvoj 
musí být zahrnuty dimenze rovnosti 
pohlaví, sociálního začlenění a potírání 
jakékoli formy diskriminace.

Odůvodnění

The principle of gender mainstreaming should be upheld in the ERDF regulation.

Council Regulation (EC) No 1260/1999. of 21 June 1999 laying down general provisions on 
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the Structural Funds makes equal opportunities a key objective of the activities of all the 
funds. Over and above incorporating the gender dimension, the promotion of social inclusion 
and the fight against all forms of discrimination must be included as an objective in the 
operational programmes.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 8

8) Je nezbytné zajistit, že akce podporované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj ve 
prospěch malých a středních podniků budou 
zahrnovat a podporovat provádění Evropské 
charty pro malé a střední podniky přijaté na 
zasedání Evropské rady v Santa Maria de 
Feira.

8) Je nezbytné zajistit, že akce podporované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj ve 
prospěch malých a středních podniků budou 
zahrnovat a podporovat provádění Evropské 
charty pro malé a střední podniky přijaté na 
zasedání Evropské rady v Santa Maria de 
Feira a že talé zohlední, že je nutné přijímat 
zvláštní opatření na podporu podnikání 
žen.

Odůvodnění

Female entrepreneurship in SMEs is severely hampered in many Member States by a lack of 
proper welfare support. This deters women from working, as can be seen from the 
particularly high levels of female unemployment. This situation undermines competitiveness, 
quality of life and the efficiency of the European economic system.

Pozměňovací návrh 
Bod odůvodnění 8 a (nový)

8a) Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
realizaci rovných příležitostí ve smyslu 
zavádění rovnosti mužů a žen do činností, 
které spolufinancuje Evropský fond pro 
regionální rozvoj. 

Odůvodnění
The general Regulation No. 1260/1991 on the structural funds, which applies to the 
programmes under all the funds, provides for equal opportunities as a fundamental objective 
of the funds in the sense of introducing gender mainstreaming into actions co-funded by the 
ERDF.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 11

11) Evropský fond pro regionální rozvoj by 11) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
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měl zajišťovat soulad s pomocí 
poskytovanou Evropským sociálním fondem 
a Fondem soudržnosti. Také by měl 
zajišťovat vzájemné doplňování a soulad 
s ostatními politikami Společenství.

měl zajišťovat soulad s pomocí 
poskytovanou Evropským sociálním fondem 
a Fondem soudržnosti. Také by měl 
zajišťovat vzájemné doplňování a soulad 
s ostatními politikami Společenství
a zahrnutí politiky rovnosti pohlaví formou 
ukazatele v procentech, který bude 
důležitým faktorem při určování vhodnosti 
programů.

Odůvodnění

The principle of equal treatment of the two sexes is expressly provided for in the General 
Regulation on the Structural Funds and the Cohesion Fund. Consequently, gender equality 
must be expressly provided for and taken into account in the planning and implementation of 
the programmes and actions under the present, individual Regulation, in particular through 
practical measures such as quantified indicators as a criterion of eligibility.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 14a (nový)

14a) Článek 14 nařízení (ES) č. .../... 
stanoví, že během jednotlivých stádií 
čerpání prostředků fondů, je nutno zajistit 
podporování rovnoprávného postavení 
mužů a žen a integrace problematiky 
rovnosti pohlaví. Proto je nutné zapracovat 
do tohoto nařízení zvláštní ustanovení pro 
uskutečnění tohoto cíle a pro druh činností, 
které mohou být financovány z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci 
podpory rovnosti pohlaví.

Odůvodnění

See justification to Amendment 2.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 1 pododstavec 2

Nařízení stanovuje specifická ustanovení 
týkající se zacházení pro městské 
a venkovské oblasti, oblasti závislé na 
rybolovu, nejvzdálenější regiony a oblasti 
s přírodním znevýhodněním. 

Nařízení stanovuje specifická ustanovení 
týkající se zacházení pro městské 
a venkovské oblasti, oblasti závislé na 
rybolovu, nejvzdálenější regiony a oblasti 
s přírodním a demografickým 
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znevýhodněním.

Odůvodnění

With a view to ensuring that the provisions are consistent and comprehensive, explicit 
reference should be made to demographic handicaps which affect sparsely populated areas.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 pododstavec 2

Při této činnosti Evropský fond pro 
regionální rozvoj upřednostňuje priority 
Společenství, zejména potřebu posílení 
konkurenceschopnosti a inovací, vytváření 
udržitelných pracovních míst a podpory 
růstu beroucího ohled na životní prostředí.

Při této činnosti Evropský fond pro 
regionální rozvoj upřednostňuje priority 
Společenství, zejména potřebu posílení 
konkurenceschopnosti a inovací, vytváření 
udržitelných a kvalitních pracovních míst, 
potřebu podpory sociálního začlenění,
potírání jakékoli formy diskriminace 
s důrazem na rovný přístup a rovné 
zacházení pro muže a ženy a podpory růstu 
beroucího ohled na životní prostředí.

Odůvodnění

Cet amendement de compromis résume et prend en considération l'ensemble de trois 
amendements.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 bod 2

2) informační společnost, včetně rozvoje 
místního obsahu, služeb a aplikací, 
zlepšování dostupnosti a rozvoje veřejných 
služeb on-line, pomoci a služeb malým 
a středním podnikům při zavádění a účinném 
využívání informačních a komunikačních 
technologií;

2) informační společnost, včetně rozvoje 
místního obsahu, služeb a aplikací, 
zlepšování dostupnosti a rozvoje veřejných 
služeb on-line, pomoci a služeb malým 
a středním podnikům prostřednictvím 
přímých investic při zavádění a účinném 
využívání informačních a komunikačních 
technologií a také s cílem podpořit jejich 
využívání mladými lidmi, postiženými lidmi 
a zejména ženami.

Odůvodnění 

Women, especially older women, are at a particular disadvantage as regards access to ICTs. 
This objective must be socially inclusive.
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Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 bod 8

8) investice do vzdělávání, které přispívají 
ke zvýšení přitažlivosti regionů a kvality 
života v regionech;

8) investice do vzdělávání, odborného 
vzdělávání a celoživotního vzdělávání 
zejména mladých lidí a žen, které přispívají 
ke zvýšení přitažlivosti regionů a kvalitě 
života v regionech;

Odůvodnění

The education, vocational training and life-long learning sectors are significant factors in 
strengthening and developing employment, particularly in the regions, where young people 
and women encounter significant problems in finding work.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 bod 9 

9) zdravotnictví, včetně investic do rozvoje 
a zlepšování poskytování zdravotnických 
služeb, které přispívají k regionálnímu 
rozvoji a kvalitě života v regionech;

9) zdravotnictví, včetně investic do rozvoje 
a zlepšování poskytování zdravotnických 
služeb, které přispívají k regionálnímu 
rozvoji a kvalitě života v regionech; důraz 
by měl být kladen zejména na zvláštní 
služby týkající se zdravotnictví a kvality 
života žen;

Odůvodnění

Given that the female population in the regions is falling at a faster rate than the male 
population and that they have particular problems gaining access to services relating to 
health and quality of life, a special effort must be made to make life in the regions more 
attractive.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 bod 10

10) přímá pomoc při investicích v malých 
a středních podnicích přispívající 
k vytváření a zachování pracovních míst.

10) přímá pomoc při investicích do malých 
a středních podniků, které přispívají 
k vytváření a zachování pracovních míst, 
zejména pro ženy, mladé lidi 
a znevýhodněné osoby, včetně postižených.

Odůvodnění

Women, young people and disadvantaged people, including those with disabilities, are the 
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groups that face the most difficulty when it comes to employment. This is why employment aid 
for SMEs must take special account of them.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 bod 1 písm. d)

d) vytváření nových finančních nástrojů 
a zařízení přispívajících k vytváření nebo 
rozšiřování podniků, které ve vysoké míře 
využívají znalosti.

d) vytváření nových finančních nástrojů, 
předpokladů pro lokální infrastrukturu 
a zařízení přispívajících k vytváření nebo 
rozšiřování podniků, které ve vysoké míře 
využívají znalostí.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 5 bod 1 písm. d a) (nové)

da) podpora podnikání žen díky finančním 
opatřením, která usnadňují ženám přístup 
na trh práce a umožňují, aby se z něho 
dočasně stáhly; tato opatření zahrnují 
zavedení poradců v podnikání, podpory 
v mateřství při podnikání a podpůrné služby 
pro děti a starší občany.

Odůvodnění

Such measures are intended to relieve women of various responsibilities that make it difficult 
for them to enter the labour market.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 5 bod 1 písm. d b) (nové)

db) podpora rovnoprávného postavení 
mužů a žen, včetně: podporování zakládání 
podniků, specifických opatření pro 
podnikatelky usnadňující ekonomické 
využívání nových myšlenek a propojení 
podnikatelek, podpory infrastruktury 
a služeb, které umožní vzájemný soulad 
rodinného a profesního života;

Pozměňovací návrh 18
Čl. 5 bod 1 písm. d c) (nové)
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dc) podpora podnikatelské činnosti žen 
financováním opatření pro usnadnění 
přístupu k úvěrům a dotacím pro zakládání 
podniků; měla by také být provedena 
nezbytná opatření, aby bylo možno zajistit, 
že ženy ve vedoucích funkcích budou moci 
odejít na mateřskou dovolenou v souladu se 
směrnicí Rady 86/613/EHS ze dne 
11. prosince 1986 o uplatňování zásady 
rovného zacházení pro muže a ženy, kteří 
vykonávají samostatně výdělečnou činnost, 
včetně činnosti zemědělské, a o ochraně 
samostatně výdělečných žen během 
těhotenství a mateřství1.
_____________
1 Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56

Odůvodnění

Directive 86/613 exists and a reminder should be given here to apply it.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 5 bod 3 písm. a) (nové)

3a) cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního a kulturního bohatství jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrany a rozšiřování 
kulturního dědictví podporujícího 
hospodářský rozvoj, pomoci pro zlepšení 
nabídky turistických služeb prostřednictvím 
nových služeb s vyšším přínosem.

Odůvodnění

Takes over Article 4(5). Support for tourism should not be left out of the priorities for 
Objective 2 areas, particularly in view of the fact that the sector's workforce is predominantly 
female.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 8 odst. 2

2. Odchylně od čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) 
č. (…) se financování z Evropského fondu 

2. Odchylně od čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) 
č. (…) se financování z Evropského fondu 
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pro regionální rozvoj určené na opatření 
spadající do cíle ,,regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
v oblasti působnosti nařízení (ES) č. (…) 
o Evropském sociálním fondu zvyšuje na 
10 % dané priority.

pro regionální rozvoj určené na opatření 
spadající do cíle ,,regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
v oblasti působnosti nařízení (ES) č. (…) 
o Evropském sociálním fondu zvyšuje na 
20 % dané priority.

Odůvodnění

In view of the positive experience gained with the Urban Community initiative programme, 
ERDF funding for measures relating to the urban environment which come under the ESF 
should be increased, so as to give local authorities greater room for manoeuvre when 
tackling local problems.

Pozměňovací návrh 21
Článek 10 nadpis

Oblasti s přírodním znevýhodněním Oblasti s přírodním a demografickým 
znevýhodněním

Odůvodnění

Areas with particular demographic handicaps (low birth rate, high percentage of older 
people among the population) are particularly disadvantaged in development terms, and 
women are disproportionately affected by this situation.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 10 pododstavec 1

Regionální programy spolufinancované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj 
v oblastech s přírodním znevýhodněním, jak 
je uvedeno v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení 
(ES) č. (…), věnují zvláštní pozornost řešení 
specifických obtíží těchto oblastí.

Regionální programy spolufinancované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj 
v oblastech s přírodním znevýhodněním, jak 
je uvedeno v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení 
(ES) č. (…) a s demografickým 
znevýhodněním, jak je uvedeno v článku 
(…) tohoto nařízení, věnují zvláštní 
pozornost řešení specifických obtíží těchto 
oblastí.

Odůvodnění

Areas with particular demographic handicaps (low birth rate, high percentage of older 
people among the population) are particularly disadvantaged in development terms, and 
women are disproportionately affected by this situation.
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Pozměňovací návrh 23
Čl. 14 odst. 3 a (nový)

3a. Členské státy zajistí vyvážené 
zastoupení mužů a žen ve společných 
řídících, potvrzujících a kontrolních 
orgánech uvedených v čl. 14 odst. 1.

Odůvodnění

A proper gender balance in the composition of the management, supervisory and control 
bodies is necessary in order to guard against any discrimination and to foster equal access to 
ERDF resources. In the past, there have been major imbalances in gender representation 
among the members of Structural Fund management, supervisory and control authorities in 
many of the Member States.
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