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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Włączanie problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego i politycznego ma istotne 
znaczenie dla konkurencyjności oraz gospodarczej i społecznej spójności modelu 
europejskiego, a propagowanie równości kobiet i mężczyzn jest jednym z celów Unii 
zawartych w Traktatach (por. Traktat Amsterdamski). Cele postawione w ramach europejskiej 
strategii konkurencyjności (agenda lizbońska) obejmują podniesienie poziomu zatrudnienia 
kobiet do 60% do 2010 r. Ogólne uregulowania dotyczące funduszy strukturalnych na okres 
2000-2006 (por....) przewidują włączanie problematyki płci do głównego nurtu życia 
społecznego i politycznego na wszystkich poziomach procesu planowania, od analiz po 
stawianie celów, monitoring i ocenę. Takie szerokie podejście do tego zagadnienia powinno 
zostać utrzymane i stanowić podstawę dalszego rozwoju.

W obecnej formie przedstawiony przez Komisję projekt rozporządzenia nie zawiera 
koniecznych celów związanych z włączaniem równych szans do głównego nurtu w polityce 
rozwoju regionalnego. Zgodnie z projektem, EFRR miałby zostać wykorzystany do 
programów konkurencyjności regionalnej opartej na wsparciu innowacji, ekonomii wiedzy, 
przedsiębiorczości, ochrony środowiska naturalnego i zapobieganiu ryzyka. Ważne jest to, że 
poczyniono wyraźne odniesienia do równych szans tylko w związku z celem europejskiej 
współpracy terytorialnej (art. 6), a nie z działaniami planowanymi w ramach innych celów.

Z drugiej strony, EFS miałby zostać wykorzystany do finansowania programów krajowych 
wspierających europejską strategię zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem integracji 
społecznej. Podejście to sugeruje, że działania z zakresu równości szans byłyby finansowanie 
tylko poprzez EFS, co jest uzgodnieniem niezadowalającym z bardzo wielu powodów, oraz 
dlatego, że sprzeciwia się ono zasadzie włączania problematyki płci do głównego nurtu życia 
społecznego i politycznego w ramach funduszy strukturalnych, określonej w rozporządzeniu 
Rady 96/C 386/01 z dnia 2 grudnia 1996 r.

Państwa Członkowskie poczyniły zobowiązanie dotyczące włączania problematyki płci w 
związku ze Wspólnotowymi Ramami Wsparcia, jednak nie udało im się tego zobowiązania 
wypełnić w praktyce. Wobec faktu, że instrumenty te nie będą kontynuowane, inicjatywa 
Equal wraz z innymi inicjatywami Wspólnoty również zniknie, istnieje niebezpieczeństwo, że 
w ogólnym ujęciu nie zostanie odpowiednio uwzględniony szczególny strategiczny wkład, 
jaki polityka równości szans może wnieść na poziomie regionalnym w celu poprawy jakości 
życia, godnego życia i konkurencyjności w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z tym, należy zwrócić uwagę na rolę, jaką już odegrał EFRR w okresie 
programowym 2000-2006 w promowaniu nowych form zaangażowania na rynku pracy oraz
w związku z mobilnością, dostępem do usług, bezpieczeństwem i ochroną środowiska 
naturalnego w obszarach miejskich, – czyli z zagadnieniami, które mają istotny wpływ na 
jakość życia kobiet. Jednakże w zaproponowanym rozporządzeniu nie ma jasnego odniesienia 
do wdrażania idei włączania problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego 
i politycznego jako istotnego środka o wartości dodanej dla przywrócenia właściwej 
równowagi w regionach (punkt uzasadnienia 6a (nowy)).

W odniesieniu do poszczególnych artykułów projektu, definicja obszarów wymagających 



AD\565703PL.doc PE 355.531v02-004/16 AD\565703PL

PL

dodatkowego wsparcia, podana w art. 10 i 11 (obszary charakteryzujące się występowaniem 
naturalnych utrudnień i regiony peryferyjne) jest zbyt wąska. Z punktu widzenia równości 
szans, konieczne są nowe kryteria w celu wprowadzenia działań dla regionów o znacznej 
nierównowadze demograficznej, która ma nieproporcjonalny wpływ na kobiety (np. regiony 
o niskim odsetku urodzeń i wysokiej koncentracji osób powyżej sześćdziesiątego piątego roku 
życia). W związku z tym należy pamiętać, że Komisarz Danuta Hubner zapewniła, iż Komisja 
popiera ideę, aby zwrócić większą uwagę na regiony charakteryzujące się długoterminowym 
występowaniem naturalnych lub demograficznych utrudnień.

Sprawozdawczymi komisji opiniodawczej jest również zdania, że postanowienia wyłączające 
mieszkalnictwo z kwalifikowania się do wsparcia z EFRR (art. 7 lit. d) powinny zostać 
zweryfikowane, szczególnie w związku z celem współpracy terytorialnej. Odstępstwo 
uczynione między innymi dla tymczasowych mieszkań dla osób spoza Wspólnoty ułatwiłoby 
jednoczenie się rodzin robotników często zmuszonych do mieszkania w bardzo złych 
warunkach wraz z innymi robotnikami.

Większą uwagę należy zwrócić na zagadnienie integracji społecznej – cel Wspólnoty, którego 
nie można zostawić tylko dla EFS; udział EFRR w finansowaniu działań zakresu EFS 
w obszarach miejskich w związku z celami konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia 
powinien zostać zwiększony tak, aby zapewnić lepszą interakcję miedzy działaniami 
podejmowanymi w ramach tych dwóch funduszy.

Na koniec, w ustępach rozporządzenia mówiących o zarządach, radach nadzorczych i 
organach kontroli powinny znaleźć się postanowienia dotyczące równego udziału w nich 
mężczyzn i kobiet, aby zapobiec wszelkiej dyskryminacji i propagować równy dostęp do 
zasobów EFRR. W przeszłości właśnie brak równowagi w reprezentacji płci był jedną z 
najbardziej negatywnych cech procesu mianowania członków władz zarządczych, 
nadzorczych i kontroli funduszy strukturalnych w wielu Państwach Członkowskich.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1a (nowy)

(1a) Zgodnie z art. 13 Traktatu Wspólnota 
podejmuje działania niezbędne do 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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zwalczania dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną.

Uzasadnienie

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 1b (nowy)

1b) Parlament Europejski przyjął w dniu 
3 lipca 2003 r. rezolucję dotyczącą “Gender 
budgeting“ - zestawienie budżetów 
publicznych z uwzględnieniem aspektu 
płci(2002/2198(INI))*.
––––––––––––––
* Dz.U. C 74 E z 24.03.2004 r., str. 746

Uzasadnienie

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 5

(5) skuteczna i efektywna realizacja działań 
wspieranych przez EFRR oparta jest na 
dobrym zarządzaniu i partnerstwie 
uczestników na szczeblu terytorialnym i 
społeczno-ekonomicznym na szczeblu 
terytorialnym, a w szczególności władz 
regionalnych i lokalnych;

(5) skuteczna i efektywna realizacja działań 
wspieranych przez EFRR oparta jest na 
dobrym zarządzaniu i partnerstwie 
uczestników na szczeblu terytorialnym i 
społeczno-ekonomicznym na szczeblu 
terytorialnym, a w szczególności władz 
regionalnych i lokalnych, partnerów w 
zakresie spraw społecznych i 
środowiskowych oraz uznanych organizacji 
pozarządowych zajmujących się 
promowaniem równouprawnienia mężczyzn 
i kobiet. Państwa Członkowskie powinny 
zapewnić, by wszystkie uczestniczyły w tym 
uprawnione organy oraz by decyzje 
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podejmowane były w demokratyczny 
sposób.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 6a (nowy)

(6a) W odniesieniu do rezolucji Rady z dnia 
2 grudnia 1996 r. w sprawie włączania 
równości szans dla mężczyzn i kobiet do 
europejskich funduszy strukturalnych, 
propagowanie równości płci powinno być 
włączone do programów finansowych 
z EFRR.
Problematykę zróżnicowania ze względu na 
płeć, integracji społecznej oraz walki z 
wszelkimi formami dyskryminacji należy 
włączyć do programów operacyjnych 
finansowanych przez EFRR.

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 8

(8) działania na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw, wspierane przez EFRR, 
winny koniecznie uwzględniać i wspierać 
wdrażanie postanowień Europejskiej Karty 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przyjętej 
podczas posiedzenia Rady Europejskiej w 
Santa Maria de Feira;

(8) działania na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw, wspierane przez EFRR, 
winny koniecznie uwzględniać i wspierać 
wdrażanie postanowień Europejskiej Karty 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przyjętej 
podczas posiedzenia Rady Europejskiej 
w Santa Maria de Feira, oraz uwzględniać 
potrzebę specjalnych działań, jakie mają 
zostać podjęte we wspieraniu 
przedsiębiorczości kobiet.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 8a (nowy)

(8a) Szczególną uwagę należy poświęcić 
realizacji hasła równości szans poprzez 
włączanie aspektu równości szans dla 
mężczyzn i kobiet (gender mainstreaming) 
do działań współfinansowanych przez 
EFRR.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 11

(11) EFRR winien zapewnić synergię z (11) EFRR winien zapewnić synergię z 
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pomocą ze strony Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, jak 
również komplementarność oraz spójność z 
innymi politykami wspólnotowymi;

pomocą ze strony Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, jak 
również komplementarność oraz spójność z 
innymi politykami wspólnotowymi oraz 
włączenie polityki równouprawnienia 
mężczyzn i kobiet w formie ilościowego 
wskaźnika istotnego dla spełnienia 
kryteriów udzielania wsparcia.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 14a (nowy)

(14a) Artykuł 14 rozporządzenia (WE) ..... 
stanowi, że na poszczególnych etapach 
dysponowania środkami funduszu należy 
zagwarantować odpowiednie uwzględnienie 
kwestii równouprawnienia mężczyzn i 
kobiet oraz spraw związanych ze szczególną 
sytuacją obu płci. Z tego względu do 
niniejszego rozporządzenia należy dodać 
postanowienia dotyczące realizacji tego 
celu oraz rodzaju działań, które mogą być 
finansowane przez EFRR w ramach 
wspierania równouprawnienia płci.

Uzasadnienie

See justification to Amendment 2.

Poprawka 9
Artykuł 1, akapit 2

Ustanawia ono przepisy szczególne 
dotyczace traktowania obszarów miejskich 

Ustanawia ono przepisy szczególne 
dotyczące traktowania obszarów miejskich 
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i wiejskich, obszarów zaleznych od 
rybolówstwa oraz obszarów 
charakteryzujacych sie wystepowaniem
naturalnych utrudnien. 

i wiejskich, obszarów zależnych od 
rybołówstwa oraz obszarów 
charakteryzujących się występowaniem
naturalnych i demograficznych utrudnień.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 10
Artykuł 1, akapit 2

2. W swoich działaniach EFRR kieruje się 
priorytetami wspólnotowymi, a w 
szczególności potrzebą wzmocnienia 
konkurencyjności i innowacji w celu 
stworzenia stabilnych miejsc pracy oraz 
promowania rozwoju w przyjazny dla 
środowiska sposób.

2. W swoich działaniach EFRR kieruje się 
priorytetami wspólnotowymi, a w 
szczególności potrzebą wzmocnienia 
konkurencyjności i innowacji w celu 
stworzenia stabilnych i wartościowych
miejsc pracy, wspierania integracji 
społecznej i zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji ze szczególnym 
podkreśleniem równego dostępu i 
traktowania kobiet i mężczyzn oraz 
promowania rozwoju w przyjazny dla 
środowiska sposób.

Uzasadnienie

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

Poprawka 11
Artykuł 4, ustęp 2

2) Spoleczenstwo informacyjne, w tym 
rozwój tresci, uslug i aplikacji na poziomie
lokalnym, poprawa dostepnosci i rozwój 
publicznych uslug on-line, wsparcie i uslugi
na rzecz MSP w procesie adaptacji 
i skutecznego wykorzystywania technologii

2) Społeczeństwo informacyjne, w tym 
rozwój treści, usług i aplikacji na poziomie
lokalnym, poprawa dostępności i rozwój 
publicznych usług on-line, wsparcie w 
formie inwestycji bezpośrednich i usługi
na rzecz MSP w celu adaptacji i skutecznego 
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informacyjnych i komunikacyjnych; wykorzystywania technologii
informacyjnych i komunikacyjnych, oraz 
wspieranie wykorzystywania tych 
technologii przez ludzi młodych, osoby 
niepełnosprawne, a w szczególności 
kobiety.

Uzasadnienie

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

Poprawka 12
Artykuł 4, ustęp 8

8. Inwestycje w edukację, przyczyniające się 
do wzrostu atrakcyjności i jakości życia w 
regionach.

8. Inwestycje w edukację, kształcenie 
zawodowe i ustawiczne kształcenie 
szczególnie ludzi młodych i kobiet, co 
przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i 
jakości życia w regionach.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 13
Artykuł 4, ustęp 9

9. Zdrowie, w tym inwestycje mające na 
celu rozwój i poprawę opieki zdrowotnej z 
myślą o rozwoju regionalnym i poprawie 
jakości życia w regionach;

9. Zdrowie, w tym inwestycje mające na 
celu rozwój i poprawę opieki zdrowotnej z
myślą o rozwoju regionalnym i poprawie 
jakości życia w regionach. Szczególny 
akcent należy położyć na opiekę zdrowotną 
i jakość życia kobiet.
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 14
Artykuł 4, ustęp 10

10. Bezpośrednia pomoc na inwestycje w 
MŚP, przyczyniająca się do stworzenia i 
ochrony miejsc pracy.

10. Bezpośrednia pomoc na inwestycje w 
MŚP, przyczyniająca się do stworzenia i 
ochrony miejsc prac, w szczególności dla 
kobiet, młodzieży i osób najmniej 
uprzywilejowanych, w tym 
niepełnosprawnych.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 15
Artykuł 5, ustęp 1, litera d

d) tworzenie nowych instrumentów 
finansowych oraz stworzenie dobrych 
warunków dla rozwoju mechanizmów 
sprzyjających tworzeniu lub ekspansji firm 
działających w sektorach wymagających 
specjalistycznej wiedzy.

d) tworzenie nowych instrumentów 
finansowych, stworzenie lokalnej 
infrastruktury oraz dobrych warunków dla 
rozwoju mechanizmów sprzyjających 
tworzeniu lub ekspansji firm działających w 
sektorach wymagających specjalistycznej 
wiedzy.

Uzasadnienie
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Poprawka 16
Artykuł 5, ustęp 1, litera da (nowy)

da) wspieranie przedsiębiorczości kobiet 
poprzez działania finansujące, ułatwiające 
kobietom dostęp do rynku pracy 
i umożliwiające czasowe wycofywanie się 
z niego; działania takie będą obejmować 
wprowadzanie autorytetów biznesowych, 
wsparcie macierzyńskie dla 
przedsiębiorców, a także usługi wsparcia 
dla dzieci i osób starszych.

Uzasadnienie

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

Poprawka 17
Artykuł 5, ustęp 1, litera db (nowy)

db) promowanie równouprawnienia 
mężczyzn i kobiet, w tym: promowanie 
tworzenia przedsiębiorstw, środków 
specjalnych dla kobiet-przedsiębiorców w 
celu ułatwienia gospodarczego 
wykorzystania nowych pomysłów i 
nawiązania kontaktów między kobietami-
przedsiębiorcami, wspieranie infrastruktury 
i usług, które umożliwiają pogodzenie życia 
rodzinnego z życiem zawodowym;

Uzasadnienie

Poprawka 18
Artykuł 5, ustęp 1, litera dc (nowy)

da) wpieranie działalności gospodarczej 
kobiet poprzez finansowanie działań 
mających na celu wspieranie dostępu do 
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kredytów i dotacji na zakładanie 
przedsiębiorstw; należy zaplanować środki 
niezbędne do zapewnienia kobietom-
przedsiębiorcom możliwości skorzystania z 
urlopu macierzyńskiego zgodnie z 
dyrektywą Rady 86/613/EWG z 11 grudnia 
1986 r. w sprawie realizacji założenia 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet 
prowadzących działalność na własny 
rachunek - także w rolnictwie - oraz w 
sprawie ochrony macierzyństwa1.

1 Dz.U. L 359 z 19.12.1980 r., str. 56.

Uzasadnienie

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

Poprawka 19
Artykuł 5, ustęp 3 (nowy)

3a) turystyka, w tym promowanie 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
stanowiącego o przyszłym zrównoważonym 
rozwoju turystyki, ochrona i wzbogacanie 
dziedzictwa kulturowego w ramach 
promowania rozwoju gospodarczego, 
pomoc na rzecz poprawy usług 
turystycznych poprzez wprowadzanie 
nowych usług o większej wartości dodanej.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 20
Artykuł 8, ustęp 2

2. Na zasadzie odstepstwa od postanowien 2. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
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art. 33 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr (…)
finansowanie z EFRR srodków 
przewidzianych w ramach celu, jakim jest
„regionalna konkurencyjnosc i 
zatrudnienie”, objetego zakresem 
rozporzadzenia (WE) nr (…) w sprawie 
Europejskiego Funduszu Spolecznego, 
zostaja zwiekszone do 10% w ramach 
rozpatrywanego priorytetu. 

art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr (…)
finansowanie z EFRR środków 
przewidzianych w ramach celu, jakim jest
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie”, objętego zakresem 
rozporządzenia (WE) nr (…) w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zostają zwiększone do 20% w ramach 
rozpatrywanego priorytetu.

Uzasadnienie

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.Poprawka 21

Artykuł 10, nagłówek

Obszary charakteryzujące się 
występowaniem naturalnych utrudnień

Obszary charakteryzujące się 
występowaniem naturalnych 
i demograficznych utrudnień

Uzasadnienie

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.

Poprawka 22
Artykuł 10, akapit 1

Programy regionalne wspólfinansowane 
przez EFRR, obejmujace obszary 
charakteryzujace sie wystepowaniem 
naturalnych utrudnien, okreslone w art. 52 
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr (…) 
powinny zwrócic szczególna uwage na 
specyficzne trudnosci wystepujace na
tych obszarach.

Programy regionalne współfinansowane 
przez EFRR, obejmujące obszary 
charakteryzujące się występowaniem 
naturalnych utrudnień, określone w art. 52 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr (…) 
oraz obszary charakteryzujące się 
występowaniem demograficznych 
utrudnień, o których mowa w art. (...) tego 
rozporządzenia, powinny zwrócić 
szczególna uwagę na specyficzne trudności 
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występujące na tych obszarach.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 23
Artykuł 10, ustęp 3a (nowy)

3a. Państwa Członkowskie zapewnią 
zrównoważoną reprezentację mężczyzn 
i kobiet w organie zarządzającym oraz 
organie certyfikującym i kontroli, o których 
mowa w art. 14 ust. 1

Uzasadnienie

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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