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SHORT JUSTIFICATION

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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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas prašo atsakingo Vystymosi komiteto į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos pasiūlytas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1a konstatuojamoji dalis (nauja)

1a) Bendrija pagal Sutarties 13 straipsnį 
imasi priemonių, siekdama kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasės, etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus ar seksualinės orientacijos.

Pakeitimas 2

1b konstatuojamoji dalis (nauja)

1b) Europos Parlamentas 2003 m. liepos 
3 d. priėmė rezoliuciją dėl lyčių lygybės 
aspektų įvertinimo, sudarant biudžetus 
(2002/2198(INI))*.
––––––––––––––
* OL C 74 E, 2004 3 24, p. 746.

Pakeitimas 3

5 konstatuojamoji dalis

5) Efektyvų ir veiksmingą ERPF remiamo 
veiksmo įgyvendinimą lemia veiksmingas 
valdymas ir visų atitinkamų teritorinių ir 
socialinių ekonominių subjektų, ypač 
regioninės ir vietos valdžios institucijų, 
partnerystė.

5) Efektyvų ir veiksmingą ERPF remiamo 
veiksmo įgyvendinimą lemia veiksmingas 
valdymas ir visų atitinkamų teritorinių ir 
socialinių ekonominių subjektų, ypač 
regioninės ir vietos valdžios institucijų, 
socialinių ir aplinkos apsaugos partnerių 
bei pripažintų nevyriausybinių 
organizacijų, veikiančių moterų ir vyrų 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta OL.
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lygių galimybių rėmimo srityje, partnerystė. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
dalyvauja visos kompetentingos įstaigos, ir 
kad sprendimai priimami demokratiškai.

Pakeitimas 4
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Remiantis 1996 m. gruodžio 2 d. 
Tarybos rezoliucija dėl vyrų ir moterų lygių 
galimybių integravimo į Europos 
struktūrinius fondus, lyčių lygybės rėmimas 
turėtų būti įtrauktas į ERPF finansuojamas 
programas.
Lyčių lygybės aspektai, socialinė įtrauktis ir 
kova su visomis diskriminavimo formomis 
turi būti įtraukti į ERPF finansuojamas 
veiksmų programas.

Justification

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

Pakeitimas 5
8 konstatuojamoji dalis

(8) Būtina užtikrinti, kad ERPF remiami 
mažų ir vidutinių įmonių veiksmai 
atsižvelgtų į Santa Maria de Feira mieste 
Europos Vadovų Tarybos priimtą Europos 
mažųjų įmonių chartiją ir palaikytų jos 
įgyvendinimą.

(8) Būtina užtikrinti, kad ERPF remiami 
mažų ir vidutinių įmonių veiksmai 
atsižvelgtų į Santa Maria de Feira mieste 
Europos Vadovų Tarybos priimtą Europos 
mažųjų ir vidutinių įmonių chartiją ir 
palaikytų jos įgyvendinimą, taip pat 
atsižvelgtų į poreikį imtis specialių 
priemonių, remiančių moterų verslumą.

Justification

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.
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Pakeitimas 6

8a konstatuojamoji dalis (nauja)

8a) Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
lygių galimybių įgyvendinimui, t. y. lyčių 
lygybės aspektų integravimui (gender 
mainstreaming) į ERPF bendrai 
finansuojamas veiksmus.

Begründung

Die Allgemeine Verordnung Nr. 1260/1991 über die Strukturfonds, die auf die Programme 
aller Fonds Anwendung findet, macht die Chancengleichheit zu einem grundlegenden Ziel der 
Fondstätigkeit im Sinne der Einbeziehung der Dimension Chancengleichheit von Männern 
und Frauen (gender mainstreaming) in die von den Fonds mitfinanzierten Maßnahmen.

Pakeitimas 7

11 konstatuojamoji dalis

11) ERPF turėtų užtikrinti sinergiją su 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo pagalba. Jis taip pat užtikrina 
papildomumą ir atitikimą kitoms Bendrijos 
politikoms.

11) ERPF turėtų užtikrinti sinergiją su 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo pagalba. Jis taip pat užtikrina 
papildomumą ir atitikimą kitoms Bendrijos 
politikoms bei lyčių lygybės politikos 
integravimą kaip kiekybinį rodiklį, kuris 
yra svarbus nustatant atitikimą paramos 
gavimo kriterijams.

Begründung

Der Grundsatz der Geschlechtergleichstellung ist in der allgemeinen Verordnung über die 
Strukturfonds und den Kohäsionsfonds ausdrücklich vorgesehen. Deshalb muss eine 
ausdrückliche Bestimmung aufgenommen und die Politik der Geschlechtergleichstellung bei 
Planung und Durchführung der Programme und Maßnahmen im Rahmen der vorliegenden 
spezielleren Verordnung berücksichtigt werden, insbesondere durch konkrete Maßnahmen 
wie quantifizierte Indikatoren als Kriterium der Förderungswürdigkeit.

Pakeitimas 8

14a konstatuojamoji dalis (nauja)

14a) Reglamento (EB) Nr. .../... 
14 straipsnis nustato, kad atskirais fondu 
paramos vykdymo etapais būtų užtikrinta 
parama vyrų ir moterų lygių galimybių 
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rėmimui bei sritims, susijusioms su abiejų 
lyčių ypatumais. Todėl į šį reglamentą 
būtina įtraukti atskiras nuostatas dėl šio 
tikslo įgyvendinimo bei veiksmų, kurie gali 
būti finansuojami iš ERPF, remiant lyčių 
lygybę.

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 2.

Pakeitimas 9
1 straipsnio 2 pastraipa

Nustato specifines miesto zonų ir kaimo 
vietovių, nuo žvejybos priklausančių 
vietovių, atokiausių regionų ir vietovių, 
turinčių gamtinių kliūčių, priežiūros 
nuostatas.

Nustato specifines miesto zonų ir kaimo
vietovių, nuo žvejybos priklausančių 
vietovių, atokiausių regionų ir vietovių, 
turinčių gamtinių ir demografinių kliūčių, 
priežiūros nuostatas.

Justification

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.

Pakeitimas 10
2 straipsnio 2 pastraipa

Taip ERPF įgyvendina Bendrijos prioritetus, 
visų pirma poreikį stiprinti 
konkurencingumą ir inovacijas, kurti 
pastovias darbo vietas ir skatinti ekologišką 
augimą.

Taip ERPF įgyvendina Bendrijos prioritetus, 
visų pirma poreikį stiprinti 
konkurencingumą ir inovacijas, kurti tvarias 
aukštos kokybės darbo vietas, skatinti 
socialinę įtrauktį, kovoti su visomis 
diskriminavimo formomis, ypač skiriant 
dėmesį lyčių lygybei, ir skatinti ekologišką 
augimą.

Justification

These are Community objectives to which explicit reference should be made in the regulation.

Pakeitimas 11
4 straipsnio 2 punktas
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2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietinio 
turinio, paslaugų ir pritaikomumo vystymą, 
internetu teikiamų viešųjų paslaugų prieigos 
gerinimą ir plėtrą, pagalbą ir paslaugas MVĮ, 
siekiant priimti ir efektyviai naudoti 
informacines ir komunikacines 
technologijas;

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietinio 
turinio, paslaugų ir pritaikomumo vystymą, 
internetu teikiamų viešųjų paslaugų prieigos 
gerinimą ir plėtrą, pagalbą ir paslaugas MVĮ 
per tiesiogines invisticijas siekiant priimti ir 
efektyviai naudoti informacines ir 
komunikacines technologijas, skatinti, kad 
jomis naudotųsi jauni žmonės, žmonės su 
negalia ir ypač moterys;

Justification

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

Pakeitimas 12

4 straipsnio 8 dalis

8. Investicijos į švietimą, kurios padeda 
didinti gyvenimo patrauklumą ir kokybę 
regionuose;

8. Investicijos, ypač į jaunų žmonių ir 
moterų švietimą, profesinį mokymą ir visą 
gyvenimą trunkantį mokymąsi, kurios 
padeda didinti gyvenimo patrauklumą ir 
kokybę regionuose;

Begründung

Die Bereiche Bildung, Berufsausbildung und lebenslanges Lernen sind wichtige Faktoren für 
die Steigerung und Entwicklung der Beschäftigung, insbesondere in Regionen, in denen junge 
Menschen und Frauen große Probleme bei der Suche nach einem Arbeitsplatz haben.

Pakeitimas 13

4 straipsnio 9 dalis

9. Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą, 
kurios padeda užtikrinti geresnę regioninę 
plėtrą ir gyvenimo kokybę regionuose;

9. Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą, 
kurios padeda užtikrinti geresnę regioninę 
plėtrą ir gyvenimo kokybę regionuose.
Būtina pabrėžti specialių paslaugų, 
gerinančių moterų sveikatą ir gyvenimo 
kokybę, svarbą;

Begründung

Da die weibliche Bevölkerung in den Regionen stärker zurückgeht als die der Männer und sie 
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besondere Probleme beim Zugang zu den Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und 
Lebensqualität haben, müssen besondere Anstrengungen unternommen werden, um das Leben 
in der Region attraktiver zu machen.

Pakeitimas 14

4 straipsnio 10 dalis

10. Tiesioginė pagalba investicijoms į MVĮ, 
padedanti sukurti ir išlaikyti darbo vietas.

Tiesioginė pagalba investicijoms į MVĮ, 
padedanti sukurti ir išlaikyti darbo vietas, 
ypač moterims, jauniems žmonėms ir 
remtiniems asmenims, įskaitant asmenis su 
negalia.

Begründung

Die Frauen, Jugendlichen und benachteiligten Personen, insbesondere die Behinderten, 
haben mit den meisten Schwierigkeiten auf dem Gebiet der Beschäftigung zu kämpfen, 
deshalb müssen die Beschäftigungsbeihilfen für die KMU diesen Personen besonders 
Rechnung tragen.

Pakeitimas 15

5 straipsnio 1 dalies d punktas

d) kurti naujas finansines priemones ir 
inkubacines priemones, padedančias kurti 
arba plėsti aktyviai žinias taikančias firmas.

d) kurti naujas finansines priemones, vietinę 
infrastruktūrą ir inkubacines priemones, 
padedančias kurti arba plėsti aktyviai žinias 
taikančias firmas.

Pakeitimas 16
5 straipsnio 1 d a punktas (naujas)

da) moterų verslumo rėmimas įgyvendinant 
finansavimo priemones, padedančias 
moterims lengviau susirasti darbo vietą ir 
leidžiančias joms laikinai nustoti dirbti; 
tokios priemonės apima verslo patarėjų 
įvedimą, verslininkių motinystės rėmimą ir 
vaikų bei vyresnių piliečių paramos 
paslaugas.

Justification

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

Pakeitimas 17

5 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

db) remti lyčių lygybę, įskaitant: įmonių 
kūrimo rėmimą, specialias verslininkėms 
skirtas priemones, palengvinančias 
ekonominį naujų idėjų įgyvendinimą bei 
priemones, skirtas plėtoti ryšius tarp 
verslininkių, taip pat infrastruktūros ir 
paslaugų, sudarančių sąlygas suderinti 
šeimyninį ir profesinį gyvenimą, rėmimą.

Pakeitimas 18

5 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

dc) remti moteri-sverslininkes finansuojant 
priemones, padedančias lengviau gauti 
paskolas bei finansinę paramą kuriant 
įmones; būtina numatyti priemones, 
užtikrinančias, kad moteris – įmonių 
vadovės galėtų gauti motinystės atostogas 
pagal 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos 
direktyvą 86/613/EEB dėl vienodo požiūrio 
į vyrus ir moteris, kurie verčiasi 
savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės 
ūkyje, principo taikymo ir dėl motinystės 
apsaugos1.

* OL L 359, 1986 12 19, p. 56.

Begründung

Es gibt die Richtlinie 86/613 und es ist hier darauf hinzuweisen, dass sie angewendet werden 
sollte.

Pakeitimas 19
5 straipsnio 3a punktas (naujas)

3 a) turizmas, įskaitant gamtinių ir 
kultūrinių turtų, kaip darnaus turizmo 
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plėtros potencialo, skatinimą, kultūrinio 
paveldo apsaugą ir jo vertės didinimą 
remiant ekonominį vystymąsi, pagalbą 
gerinant turizmo paslaugų pasiūlą per 
naujas aukštesnės pridėtinės vertės 
paslaugas.

Justification

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.

Pakeitimas 20
8 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr.
(…) 33 straipsnio 2 dalies, ERPF 
„Regioninio konkurencingumo ir užimtumo“ 
tikslo, patenkančio į Reglamento (EB) Nr.
(…) dėl Europos socialinio fondo taikymo
sritį, priemonių finansavimas padidinamas 
iki 10 proc. susijusio prioriteto finansavimo.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr.
(…) 33 straipsnio 2 dalies, ERPF 
„Regioninio konkurencingumo ir užimtumo“ 
tikslo, patenkančio į Reglamento (EB) Nr.
(…) dėl Europos socialinio fondo taikymo 
sritį, priemonių finansavimas padidinamas 
iki 20 proc. susijusio prioriteto finansavimo.

Justification

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.

Pakeitimas 21
10 skyriaus pavadinimas

Vietovės, turinčios gamtinių kliūčių Vietovės, turinčios gamtinių ir 
demografinių kliūčių

Justification

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.

Pakeitimas 22



AD\565703LT.doc 13/3 PE 355.531v02-00

LT

10 straipsnio 1 pastraipa

Regioninės programos, bendrai 
finansuojamos su ERPF ir apimančios 
gamtinių kliūčių turinčias vietoves, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. (…) 52 
straipsnio 1 dalies b punkte, skiria ypatingą 
dėmesį šių vietovių specifiniams 
sunkumams.

Regioninės programos, bendrai 
finansuojamos su ERPF ir apimančios 
gamtinių kliūčių, kaip nurodyta Reglamento 
(EB) Nr. (…) 52 straipsnio 1 dalies b 
punkte, ir demografinių kliūčių turinčias 
vietoves, kaip nurodyta to pačio reglamento 
(…) skyriuje, skiria ypatingą dėmesį šių 
vietovių specifiniams sunkumams.

Justification

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.

Pakeitimas 23
14 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės užtikrina proporcingą 
vyrų ir moterų atstovavimą bendro 
valdymo, sertifikavimo ir audito 
institucijose, kurios nurodytos 14 straipsnio 
1 dalyje.

Justification

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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