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RÖVID INDOKOLÁS

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.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja  a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) A Szerződés 13. cikke arról 
rendelkezik, hogy a Közösség felléphet a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésére.

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 2
(1b) preambulumbekezdés (új)

(1b) Az Európai Parlament 2003. július 3-
án állásfoglalást fogadott el a „nemek 
közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő 
költségvetés-tervezésről”*.
––––––––––––––
* HL C 74 E, 2004.3.24., 746. o.

Módosítás: 3
(5) preambulumbekezdés

(5) Az ERFA által támogatott intézkedések 
hatékony és hatásos végrehajtása a 
felelősségteljes kormányzástól és a 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen a regionális 
és helyi hatóságok közötti partnerségi 
viszonyon nyugszik.

(5) Az ERFA által támogatott intézkedések 
hatékony és hatásos végrehajtása a 
felelősségteljes kormányzástól és a 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, mindenekelőtt a nem 
kormányzati szervezetek, többek között az 
esélyegyenlőség területén tevékenykedő 
szervezetek, különösen a regionális és helyi 
hatóságok, a szociális és környezetvédelmi 
partnerek, valamint a nők és férfiak közötti 
egyenlőséggel foglalkozó elismert nem 
kormányzati szervezetek közötti partnerségi 
viszonyon nyugszik. A tagállamok 
gondoskodnak minden illetékes szereplő 
részvételéről, valamint a demokratikus 
határozathozatalról.

Indokolás

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.

Módosítás: 4
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Különös tekintettel a férfiak és nők 
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esélyegyenlőségének az európai strukturális 
alapok során való általános 
érvényesítéséről szóló, 1996. december 2-i 
tanácsi állásfoglalásra, a nemek 
egyenlőségének előmozdítását be kell 
építeni az ERFA által finanszírozott 
programokba.
A nemi dimenziót, a társadalmi integrációt, 
valamint a diszkrimináció minden formája 
elleni harcot bele kell foglalni az ERFA 
által finanszírozott operációs programokba.

Indokolás

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

Módosítás: 5
(8) preambulumbekezdés

(8) Biztosítani kell azt, hogy az ERFA által a 
kis- és középvállalkozások érdekében 
támogatott tevékenység figyelembe vegye és 
támogassa a Kis- és Középvállalkozások 
Európai Chartáját, amelyet az Európai tanács 
Santa Maria de Feirában fogadott el.

(8) Biztosítani kell azt, hogy az ERFA által a 
kis- és középvállalkozások érdekében 
támogatott tevékenység figyelembe vegye és 
támogassa a Kis- és Középvállalkozások 
Európai Chartáját, amelyet az Európai 
Tanács Santa Maria de Feirában fogadott el,
valamint hogy figyelembe vegye a női 
vállalkozásokat támogató egyedi 
intézkedések szükségességét.

Indokolás

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.

Módosítás: 6
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) Különös figyelmet kell fordítani az 
esélyegyenlőség megvalósítására a férfiak 
és nők közötti esélyegyenlőség 
dimenziójának az ERFA által 
társfinanszírozott intézkedések közé történő 
beillesztése által.
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Indokolás

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.

Módosítás: 7
(11) preambulumbekezdés

(11) (11) Az ERFA-nak biztosítania kell az 
Európai Szociális alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatással való 
szinergiát. Biztosítania kell továbbá a 
kiegészítő jelleget és a többi közösségi 
politikával való összhangot.

(11) (11) Az ERFA-nak biztosítania kell az 
Európai Szociális alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatással való 
szinergiát. Biztosítania kell továbbá a 
kiegészítő jelleget és a többi közösségi 
politikával való összhangot, valamint a 
férfiak és nők közötti esélyegyenlőség 
politikájának a támogatás odaítélése 
szempontjából fontossággal bíró százalékos 
mutató formájában történő beillesztését.

Indokolás

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.

Módosítás: 8
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) A …/…/EK rendelet 14. cikke 
rendelkezik arról, hogy az alapok 
előirányzatainak egyes végrehajtási 
szakaszai alatt biztosítani kell a férfiak és 
nők közötti esélyegyenlőség támogatását, 
valamint, hogy a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontja belekerüljön az 
alapok megvalósításának különböző 
fázisaiba. Következésképp, a szóban forgó 
rendeletben e célok megvalósítására 
valamint az ERFA által a nemek közötti 
egyenlőség támogatásának keretei között 
finanszírozható tevékenységi formákra 
vonatkozó rendelkezéseket kell hozni.
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Indokolás

See justification to Amendment 2.

Módosítás: 9
1. cikk, második albekezdés

A rendelet megállapítja a városi és vidéki 
területek, a halászattól függő területek, a 
legkülső régiók és a természeti hátrányokkal 
érintett területek kezelésére vonatkozó 
különleges rendelkezéseket.

A rendelet megállapítja a városi és vidéki 
területek, a halászattól függő területek, a 
legkülső régiók illetve a természeti és 
demográfiai hátrányokkal érintett területek 
kezelésére vonatkozó különleges 
rendelkezéseket.

Indokolás

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.

Módosítás: 10
2. cikk, második albekezdés

Ennek folyamán az ERFA érvényt szerez a 
Közösség prioritásainak, és különösen a 
versenyképesség és az innováció 
fokozásának, a fenntartható munkahelyek és 
a környezetvédelmileg megfelelő növekedés 
szükségességének.

Ennek folyamán az ERFA érvényt szerez a 
Közösség prioritásainak, és különösen a 
versenyképesség és az innováció 
fokozásának, a fenntartható és minőségi 
munkahelyek, a társadalmi beilleszkedés 
előmozdítása, a diszkrimináció minden 
formája elleni küzdelem – különös 
hangsúllyal a férfiakkal és nőkkel való 
bánásmód, valamint a számukra biztosított 
hozzáférés egyenlőségére – és a 
környezetvédelmileg megfelelő növekedés 
szükségességének.

Indokolás

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

Módosítás: 11
4. cikk, 2. pont

2) információs társadalom, ideértve a helyi 2) információs társadalom, ideértve a helyi 
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tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, az on-line közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása, ezen 
közszolgáltatások fejlesztése, támogatás és 
szolgáltatás nyújtása a KKV-k részére az 
információs és kommunikációs technológiák 
(ICT) átvételéhez és hatékony 
használatához;

tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, az on-line közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása, ezen 
közszolgáltatások fejlesztése, közvetlen 
befektetések általi támogatás és szolgáltatás 
nyújtása a KKV-k részére az információs és 
kommunikációs technológiák (ICT) 
átvételéhez és hatékony használatához, 
valamint a fiatalok, a fogyatékkal élők és 
mindenekelőtt a nők általi használatuk 
előmozdítása végett;

Indokolás

Women, especially older women, are at a particular disadvantage as regards access to ICTs.
This objective must be socially inclusive.

Módosítás: 12
4. cikk 8. pont

8) oktatási befektetések, amelyek 
hozzájárulnak a régiók vonzerejének 
növekedéséhez és az életminőség 
javulásához;

8) oktatási befektetések a szakképzés és az 
élethosszig tartó tanulás területén –
különösen a fiatalok és nők számára –
amelyek hozzájárulnak a régiók 
vonzerejének növekedéséhez és az 
életminőség javulásához;

Indokolás

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.

Módosítás: 13
4. cikk 9. pont 

9) egészségügy, ideértve az egészségügy 
fejlesztésére és javítására irányuló 
befektetéseket, amelyek hozzájárulnak a 
regionális fejlődéshez és a régió 
életminőségének javulásához;

9) egészségügy, ideértve az egészségügy 
fejlesztésére és javítására irányuló 
befektetéseket, amelyek hozzájárulnak a 
regionális fejlődéshez és a régió 
életminőségének javulásához; különös 
hangsúlyt kell fektetni a nők egészsége és 
életminősége érdekében nyújtott speciális 
szolgáltatásokra.

Indokolás

Given that the female population in the regions is falling at a faster rate than the male 
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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. 

Módosítás: 14
4. cikk 10. pont 

10) a KKV-kba való befektetések közvetlen 
támogatása, amelyek hozzájárulnak a 
munkahelyek teremtéséhez és 
megőrzéséhez.

10) a KKV-kba való befektetések közvetlen 
támogatása, amelyek hozzájárulnak a 
munkahelyek teremtéséhez és 
megőrzéséhez, különösen a nők, fiatalok és 
hátrányos helyzetű személyek tekintetében, 
beleértve a fogyatékkal élőket is.

Indokolás

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

Módosítás: 15
5. cikk 1) pont d) alpont

d) új pénzügyi eszközök és 
inkubátorlétesítmények létesítése, amelyek 
előmozdítják a tudásalapú vállalatok 
alapítását vagy expanzióját.

d) új pénzügyi eszközök, helyi 
infrastrukturális feltételek és 
inkubátorlétesítmények létesítése, amelyek 
előmozdítják a tudásalapú vállalatok 
alapítását vagy expanzióját.

Módosítás: 16
5. cikk, 1. pont, da) alpont (új)

da) a női vállalkozások támogatása a nők 
munkaerőpiacra jutását és annak 
ideiglenes elhagyását megkönnyítő 
intézkedések finanszírozása révén;  az ilyen 
intézkedések közé tartozik az üzleti 
mentorok bevezetése, a vállalkozók 
anyasági támogatása és támogatási 
szolgáltatások gyermek és időskorúak 
számára.

Indokolás

Such measures are intended to relieve women of various responsibilities that make it difficult 
for them to enter the labour market.
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Módosítás 17
5. cikk, 1. pont, db) alpont (új)

db) a férfiak és nők közötti egyenlőség 
támogatása, beleértve a vállalkozások 
alapításának elősegítését, a női vállalkozók 
számára az új ötletek gazdasági 
hasznosításának megkönnyítésére és a női 
vállalkozók összefogására irányuló 
speciális intézkedéseket, a családi élet és a 
hivatás összeegyeztetését lehetővé tevő 
infrastruktúrák és szolgáltatások 
támogatását;

Módosítás: 18
5. cikk, 1. pont, dc) alpont (új)

dc) A női vállalkozók támogatása a 
hitelfelvétel támogatására és a 
vállalkozásalapítási támogatásokra 
irányuló intézkedések finanszírozása révén; 
meg kell hozni a szükséges intézkedéseket 
és gondoskodni kell arról, hogy a női 
vállalkozásvezetők is elmehessenek szülési 
szabadságra az önálló vállalkozói 
tevékenységet – beleértve a mezőgazdasági 
tevékenységet is – folytató férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmód alapelvének 
alkalmazásáról, valamint az önálló női 
vállalkozók terhességi és anyasági 
védelméről szóló, 1986. december 11-i, 
86/613/EGK tanácsi irányelv szerint.

Indokolás

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

Módosítás: 19
5. cikk, 3a) pont (új)

3a) turizmus, köztük azon természeti és 
kulturális értékek előmozdítása, melyek 
képesek a fenntartható turizmus 
fejlesztésére, a gazdasági fejlődést 
elősegítve a kulturális örökség védelmére és 
javítására, a turisztikai szolgáltatások 
javítására irányuló támogatások új, 
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magasabb szintű hozzáadott értékű 
szolgáltatások révén.

Indokolás

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.

Módosítás: 20
8. cikk, (2) bekezdés

(2) A(z) …/…/EK rendelet 33. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, az Európai Szociális 
Alapról szóló …/…/EK rendelet hatálya alá 
tartozó „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatottság” célkitűzés szerinti 
intézkedéseknek az ERFA által való 
finanszírozásának mértékét az érintett 
prioritás 10%-ára kell növelni.

A(z) …/…/EK rendelet 33. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, az Európai Szociális 
Alapról szóló …/…/EK rendelet hatálya alá 
tartozó „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatottság” célkitűzés szerinti 
intézkedéseknek az ERFA által való 
finanszírozásának mértékét az érintett 
prioritás 20%-ára kell növelni.

Indokolás

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.

Módosítás: 21
10. cikk, cím

A természeti hátrányokkal érintett területek A természeti és demográfiai hátrányokkal 
érintett területek

Indokolás

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.

Módosítás: 22
10. cikk, első albekezdés

Az ERFA által társfinanszírozásban Az ERFA által társfinanszírozásban 
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részesített olyan regionális programoknak, 
amelyek a(z) …/…/EK rendelet 52. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
természeti hátrányokkal érintett területekre 
vonatkoznak, különös figyelmet kell 
fordítaniuk az ilyen területek sajátos 
problémáira.

részesített olyan regionális programoknak, 
amelyek a(z) …/…/EK rendelet 52. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
természeti hátrányokkal és az annak (...) 
cikkében említett demográfiai hátrányokkal 
érintett területekre vonatkoznak, különös 
figyelmet kell fordítaniuk az ilyen területek 
sajátos problémáira.

Indokolás

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.

Módosítás: 23
14. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. (3a) a tagállamok biztosítják a férfiak és 
nők kiegyensúlyozott képviseletét a 14. cikk 
(1) bekezdésében említett egységes 
irányítási, hitelesítési és könyvvizsgálói 
hatóságokban.

Indokolás

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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