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ĪSS PAMATOJUMS

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.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1.a apsvērums (jauns)

1a) Saskaņā ar Līguma 13. pantu Kopiena  
veic pasākumus cīņai ar diskrimināciju uz 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pasaules uzskata, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas pamata;

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
1b) apsvērums (jauns)

1b) Eiropas Parlaments 2003. gada 3. jūlijā 
pieņēmis lēmumu par “Gender budgeting“ 
– sabiedrisko budžetu sastādīšanu, ņemot 
vērā specifiskos dzimuma aspektus*

––––––––––––––

*OV C 74 E, 24.3.2004, lpp. 746

Grozījums Nr. 3
5. apsvērums

5) efektīva ERAF atbalstītās darbības 
īstenošana balstās uz labu pārvaldi un 
partnerību starp visiem saistītajiem 
teritoriālajiem un sociālekonomiskajiem 
dalībniekiem un jo īpaši uz reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm;

5) efektīva ERAF atbalstītās darbības 
īstenošana balstās uz labu pārvaldi un 
partnerību starp visiem saistītajiem 
teritoriālajiem un sociālekonomiskajiem 
dalībniekiem, arī nevalstiskajām 
organizācijām, tai skaitā organizācijām, 
kuras darbojas līdztiesības jomā, īpaši 
reģionālajām un vietējām iestādēm, 
sociālajiem un vides partneriem un atzītām 
nevalstiskajām organizācijām, kuras 
iesaistītas sieviešu un vīriešu līdztiesības 
veicināšanā. Dalībvalstīm jānodrošina visu 
kompetento struktūru līdzdalība un 
lēmumu demokrātiska pieņemšana;.

Pamatojums

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. 
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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.

Grozījums Nr. 4
6.a apsvērums (jauns)

Dzimuma, sociālās iekļaušanās dimensija 
un visa veida diskriminācijas apkarošana 
jāiekļauj ERAF finansētajās darba 
programmās..

Pamatojums

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 
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.

Grozījums Nr.5
8. apsvērums

8) ir jānodrošina, ka ERAF atbalstītā darbība 
mazo un vidējo uzņēmumu labā ņem vērā un 
atbalsta Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu 
hartas īstenošanu, kas ir pieņemta Eiropas 
Padomē Santamarija de Feirā;

8) ir jānodrošina, ka ERAF atbalstītā darbība 
mazo un vidējo uzņēmumu labā ņem vērā un 
atbalsta Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu 
hartas īstenošanu, kas ir pieņemta Eiropas 
Padomē Santamarija de Feirā, kā arī ņem 
vērā speciālu pasākumu nepieciešamību 
sieviešu uzņēmējdarbības atbalstam;

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 6
8.a apsvērums (jauns)

8a) Īpaša uzmanība jāpievērš iespēju 
vienlīdzības īstenošanai, iesaistot ERAF 
līdzfinansētajos pasākumos integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības īstenošanai(gender 
mainstreaming);

Pamatojums

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.

Grozījums Nr.7

11) ERAF ir jānodrošina sinerģisms ar 
Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 
atbalstu. Tam ir jānodrošina arī 
papildinājums un atbilstība ar citām 
Kopienas politikām.

11) ERAF ir jānodrošina sinerģisms ar 
Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 
atbalstu. Tam ir jānodrošina arī 
papildinājums un atbilstība ar citām 
Kopienas politikām un dzimumu līdztiesības 
integrācija procentu indikatora veidā, kas 
būs svarīgs faktors, nosakot programmu 
atbilstību;

Pamatojums

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.

Grozījums Nr.8
14.a apsvērums (jauns)

14a) Regulas (EK)Nr.    /... 14. pants 



AD\565703LV.doc PE 355.531v02-00

LV

nosaka to,ka vīriešu un sieviešu līdztiesība, 
kā arī dzimumu perspektīva tiek veicināta 
dažādās Fonda īstenošanas stadijās. Tāpēc 
šajā regulā jāietver īpaši noteikumi šī 
mērķa īstenošanai, kā arī tie darbības veidi, 
kurus var finansēt ERAF dzimumu 
vienlīdzības veicināšanai;

Pamatojums

See justification to Amendment 2.

Grozījums Nr.9
1. panta 2. daļa

Tā nosaka īpašus noteikumus pilsētas un 
lauku teritorijām, no zivsaimniecības 
atkarīgām teritorijām, visattālākajiem 
reģioniem un teritorijām ar nelabvēlīgiem 
dabas apstākļiem.

Tā nosaka īpašus noteikumus pilsētas un 
lauku teritorijām, no zivsaimniecības 
atkarīgām teritorijām, visattālākajiem 
reģioniem un teritorijām ar nelabvēlīgiem 
dabas un demogrāfiskajiem apstākļiem.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr.10
2. panta 2. daļa

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm un jo īpaši uz 
nepieciešamību stiprināt konkurētspēju un 
inovāciju, izveidot pastāvīgas darba vietas 
un veicināt videi labvēlīgu izaugsmi.

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm un jo īpaši uz 
nepieciešamību stiprināt konkurētspēju un 
inovāciju, izveidot pastāvīgas un kvalitatīvas
darba vietas, veicināt sociālo iekļaušanu, 
apkarot jebkāda veida diskrimināciju, īpaši 
uzsverot vienādu darba vietu pieejamību 
vīriešiem un sievietēm, kā arī vienādu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un 
veicināt videi labvēlīgu izaugsmi.
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Pamatojums

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

Grozījums Nr.11
4. panta 2. punkts

2) informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, palīdzība 
un pakalpojumi MVU, lai pieņemtu un 
efektīvi izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST);

2) informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, palīdzība 
un pakalpojumi MVU, izmantojot tiešās 
investīcijas lai pieņemtu un efektīvi 
izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST), kā arī veicināt to, lai šīs 
tehnoloģijas izmanto jaunieši, personas ar 
īpašām vajadzībām un it īpaši sievietes.

Pamatojums

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

Grozījums Nr.12
4. panta 8. punkts

8) izglītības investīcijas, kas dažādos 
reģionos sekmē dzīves kvalitāti un 
pievilcību;

8) izglītības investīcijas arodapmācībā un 
mūžizglītībā, īpaši attiecībā uz jauniešiem 
un sievietēm, kas dažādos reģionos sekmē 
dzīves kvalitāti un pievilcību;

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr.13
4. panta 9. punkts

9) veselība, tai skaitā investīcijas, lai attīstītu 
un uzlabotu veselības nodrošināšanu, kas 
sekmētu reģionālo attīstību un dzīves 
kvalitāti reģionos;

9) veselība, tai skaitā investīcijas, lai attīstītu 
un uzlabotu veselības nodrošināšanu, kas 
sekmētu reģionālo attīstību un dzīves 
kvalitāti reģionos; īpaša uzmanība jāvelta 
speciāliem pakalpojumiem sieviešu 
veselībai un viņu dzīves kvalitātei.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr.14
4. panta 10. punkts

10) tieša palīdzība investīcijām MVU, kas 
sekmē darba vietu izveidi un nodrošināšanu.

10) tieša palīdzība investīcijām MVU, kas 
sekmē darba vietu izveidi un nodrošināšanu, 
īpaši sievietēm, jauniešiem, cilvēkiem no 
nelabvēlīgas vides, tostarp cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām;

Pamatojums

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.

Grozījums Nr.15
5. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) izveidojot jaunus finanšu līdzekļus un 
inkubācijas iespējas, lai sekmētu intensīvu 
zināšanu uzņēmumu izveidi un izplatīšanos;

d) izveidojot jaunus finanšu līdzekļus, 
vietējo infrastruktūru apstākļus un 
inkubācijas iespējas, lai sekmētu intensīvu 
zināšanu uzņēmumu izveidi un izplatīšanos;
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Grozījums Nr.16

5. panta 1.punkta d a apakšpunkts (jauns)

da) atbalstot sieviešu uzņēmējdarbību, 
finansējot pasākumus, kas atvieglotu 
sievietēm piekļuvi darba tirgum un ļautu 
viņām uz laiku to atstāt; šajos pasākumos 
jāiekļauj biznesa padomdevēji, atbalsts 
uzņēmējām bērna piedzimšanas gadījumā, 
bērnu un vecāku cilvēku atbalstam 
paredzēti pakalpojumi.

Pamatojums

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

Grozījums Nr.17
5. panta 1. punkta d b) apakšpunkts

db) veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, 
tostarp: uzņēmumu dibināšanas 
veicināšana, specifiski pasākumi 
uzņēmējām jauno ideju zinātniskai 
izmantošanai un uzņēmēju savienošanai 
tīklā, infrastruktūru un pakalpojumu 
veicināšana, kuri padara iespējamu 
ģimenes un profesionālās dzīves 
apvienošanu.

Grozījums Nr.18
5. panta 1. punkta d c) apakšpunkts (jauns)

dc) sieviešu uzņēmējdarbības atbalstīšana, 
finansējot pasākumus, lai atvieglotu pieeju 
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aizņēmumiem un dotācijām 
uzņēmējdarbības uzsākšanai; ir jāparedz 
vajadzīgie pasākumi, lai uzņēmumu 
vadītājas var izmantot bērna kopšanas 
atvaļinājumu, atbilstīgi 1986. gada 11. 
decembra Padomes Direktīvai 86/613/EEk  
vienādas attieksmes principu pret vīriešiem 
un sievietēm, ieskaitot lauksaimniecībā 
nodarbinātos un pašnodarbinātos un 
pašnodarbināto grūtnieču un māšu 
aizsardzību,1

_____________

1 OV L 359, 19.12.1986, lpp. 56

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

Grozījums Nr.19
5. panta 3. punkta a) apakšpunkts (jauns)

3a) tūrisms, ieskaitot dabas un kultūras 
mantojuma veicināšanu, kas ir ilgtspējīga 
tūrisma attīstības iespēja, kultūras 
mantojuma aizsardzība un attīstīšana 
ekonomikas attīstības atbalstam, palīdzība 
tūrisma pakalpojumu uzlabošanai, radot 
jaunus pakalpojumus ar lielāku pievienoto 
vērtīb;.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr.20
8. panta 2. punkts

2. Izņēmuma kārtā Regulas (EK) Nr. (...) 
33. panta 2. punkta ERAF pasākumu 
finansējums saskaņā ar "reģionālo 

2. Izņēmuma kārtā Regulas (EK) Nr. (...) 
33. panta 2. punkta ERAF pasākumu 
finansējums saskaņā ar "reģionālo 
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konkurētspējas un nodarbinātības" mērķi 
iekļaujas Regulas (EK) Nr. (...) par Eiropas 
Sociālo fondu piemērošanas jomā, tas ir 
jāpaaugstina līdz saistītās prioritātes 10 %
apmēram.

konkurētspējas un nodarbinātības" mērķi 
iekļaujas Regulas (EK) Nr. (...) par Eiropas 
Sociālo fondu piemērošanas jomā, tas ir 
jāpaaugstina līdz saistītās prioritātes 20 % 
apmēram.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr.21
10. panta virsraksts

Teritorijas ar dabiskiem traucējumiem Teritorijas ar dabiskiem un demogrāfiskiem 
traucējumiem

Pamatojums

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.

Grozījums Nr.22
10. panta 1. daļa

ERAF līdzfinansētajām reģionālajām 
programmām teritorijām ar dabiskiem 
traucējumiem saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. (...) 52. panta 1. punktu b), ir jāpievērš 
īpaša uzmanība šo teritoriju īpašajām 
grūtībām.

ERAF līdzfinansētajām reģionālajām 
programmām teritorijām ar dabiskiem 
traucējumiem saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. (...) 52. panta 1. punktu b) un 
demogrāfiskajiem traucējumiem, kā minēts 
(...) pantā, ir jāpievērš īpaša uzmanība šo 
teritoriju īpašajām grūtībām.

Pamatojums

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

Grozījums Nr.23
14. panta 3. punkta a)apakšpunkts (jauns)

3a) dalībvalstīm  jānodrošina līdzsvarota 
vīriešu un sieviešu pārstāvniecība vadošajā, 
sertifikācijas un revīzijas iestādē, kā 
noteikts 14. panta 1. punktā.

Pamatojums

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

PROCEDŪRA

Virsraksts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes  regulai par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu

Atsauces (COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))
Par jautājumu atbildīgā komiteja DEVE
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Hiltrud Breyer, Nicole Fontaine, Claire Gibault, Lissy Gröner, Piia-
Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pia Elda Locatelli, Siiri 
Oviir, Christa Prets, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta 
Thomsen, Anna Záborská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Marta Vincenzi
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