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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
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výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1a (nové)

(1a) Podľa článku 13 Zmluvy vykonáva 
Spoločenstvo opatrenia na boj proti 
diskriminácii na základe pohlavia, rasy, 
etnickej príslušnosti, náboženstva alebo 
presvedčenia, postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 1b (nové)

(1b) Európsky parlament prijal v júli 2003 
uznesenie o tzv. gender budgetingu -
rozdelení verejných rozpočtov z rodového 
hľadiska(2002/2198(INI))*.
––––––––––––––
* Ú. v. EÚ C 74 E z 24.3.2004, s. 746 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 5

(5) Účinná a efektívna realizácia opatrení 
podporovaných ERDF spočíva na dobrom 
systéme riadenia a partnerstve medzi 
všetkými územnými a sociálno-
ekonomickými činiteľmi, ktorých sa to týka, 
a to najmä regionálnymi a miestnymi 
orgánmi.

(5) Účinná a efektívna realizácia opatrení 
podporovaných ERDF spočíva na dobrom 
systéme riadenia a partnerstve medzi 
všetkými územnými a sociálno-
ekonomickými činiteľmi, ktorých sa to týka, 
a to najmä regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, sociálnymi a environmentálnymi 
partnermi ako aj s uznanými 
mimovládnymi organizáciami, ktoré sa 
venujú požiadavkám rovnosti mužov a žien.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 6a (nové)

(6a) So zreteľom na uznesenie Rady z 2. 
decembra 1996 o uplatňovaní zásady 
rovnakých príležitostí pre mužov a ženy v 
európskych štrukturálnych fondoch by sa 
mala začleniť podpora rovnosti pohlaví do 
programov financovaných ERDF.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 8

(8) Je potrebné zabezpečiť, aby opatrenia 
podporované ERDF v prospech malých a 
stredne veľkých firiem zohľadňovali a 
podporovali realizáciu Európskej charty 
malých a stredne veľkých podnikov prijatej 
na Európskej rade v Santa Maria de Feira.

(8) Je potrebné zabezpečiť, aby opatrenia 
podporované ERDF v prospech malých a 
stredne veľkých firiem zohľadňovali a 
podporovali realizáciu Európskej charty 
malých a stredne veľkých podnikov prijatej 
na Európskej rade v Santa Maria de Feira a 
aby tiež vzali do úvahy, že je potrebné 
prijať osobitné opatrenia na podporu 
podnikania žien.
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 8a (nové)

(8a) Je potrebné venovať osobitnú 
pozornosť realizácii rovnosti príležitostí v 
zmysle začlenenia rodového hľadiska 
(gender mainstreaming) do opatrení 
spolufinacovaných z ERDF. 

Odôvodnenie

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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 11

(11) ERDF by mal zabezpečiť 
spolupôsobenie s pomocou z Európskeho 
sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Mal 
by tiež zabezpečiť komplementárnosť a 
súlad s inými politikami Spoločenstva.

(11) ERDF by mal zabezpečiť 
spolupôsobenie s pomocou z Európskeho 
sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Mal 
by tiež zabezpečiť komplementárnosť a 
súlad s inými politikami Spoločenstva a 
začlenenie politiky rovnosti mužov a žien vo 
forme merateľného indikátora, ktorý je 
dôležitý pri rozhodovaní o oprávnenosti na 
získanie podpory.

Odôvodnenie

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.



PE 355.531v02-00 8 AD\565703SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 14a (nové)

(14a) Článok 14 nariadenia (ES) .../… 
ustanovuje,  že sa počas jednotlivých štádií 
realizácie podpory musí zabezpečiť 
požiadavka rovnosti mužov a žien a tém, 
ktoré sa týkajú osobitností oboch pohlaví. 
Je preto potrebné začleniť do tohto 
nariadenia osobitné ustanovenia o 
realizácii tohto cieľa ako aj o druhu 
činností, ktoré sa môžu financovať z ERDF 
v rámci podpory rovnosti pohlaví.

Odôvodnenie

See justification to Amendment 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 1 pododsek 2

Ustanovuje osobitné ustanovenia týkajúce sa 
postupu pri mestských a vidieckych 
oblastiach, oblastiach závislých od rybolovu, 
najvzdialenejších regiónoch a oblastiach s 
prírodnými znevýhodneniami.

Ustanovuje osobitné ustanovenia týkajúce sa 
postupu pri mestských a vidieckych 
oblastiach, oblastiach závislých od rybolovu, 
najvzdialenejších regiónoch a oblastiach s 
prírodnými a demografickými 
znevýhodneniami.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 pododsek 2

ERDF tým uskutočňuje priority 
Spoločenstva, a to predovšetkým potrebu 
posilňovať konkurencieschopnosť a 
inováciu, vytvárať udržateľné pracovné 
príležitosti a podporovať environmentálne 
zdravý rast.

ERDF tým uskutočňuje priority 
Spoločenstva, a to predovšetkým potrebu 
posilňovať konkurencieschopnosť a 
inováciu, vytvárať udržateľné a kvalitné 
pracovné príležitosti, podporovať sociálnu 
integráciu, bojovať proti každej forme
diskriminácie, pričom je potrebné brať do 
úvahy rovnoprávny prístup a rovnaké 
zaobchádzanie s mužmi a ženami a 



AD\565703SK.doc 9 PE 355.531v02-00

SK

podporovať environmentálne zdravý rast.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 bod 2

2) Informačná spoločnosť, vrátane rozvoja 
miestneho obsahu, služieb a aplikácií, 
zlepšovanie prístupu k online službám 
štátnej správy a ich rozvoj, pomoc a služby 
pre MSP, aby mohli zavádzať a efektívne 
využívať informačné a komunikačné 
technológie (IKT);

2) Informačná spoločnosť, vrátane rozvoja 
miestneho obsahu, služieb a aplikácií, 
zlepšovanie prístupu k online službám 
štátnej správy a ich rozvoj, pomoc a služby 
pre MSP prostredníctvom priamych 
investícií, aby mohli zavádzať a efektívne 
využívať informačné a komunikačné 
technológie (IKT), a podpora  mladých 
ľudí, ľudí s postihnutím a najmä žien pri 
ich využívaní;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 4 bod 8

8) Investície do vzdelania, ktoré prispejú k 
zvýšeniu atraktívnosti a kvality života v 
regiónoch;

8) Investície do vzdelania, odborného a 
celoživotného vzdelávania najmä mladých 
ľudí a žien, ktoré prispejú k zvýšeniu 
atraktívnosti a kvality života v regiónoch;

Odôvodnenie

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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4 bod 9

9) Zdravie, vrátane investícií do rozvoja a 
skvalitňovania poskytovania služieb 

9) Zdravie, vrátane investícií do rozvoja a 
skvalitňovania poskytovania služieb 
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zdravotníctva, ktoré prispejú k regionálnemu 
rozvoju a kvalite života v regiónoch;

zdravotníctva, ktoré prispejú k regionálnemu 
rozvoju a kvalite života v regiónoch, Dôraz 
by sa mal klásť na osobitné služby pre 
zdravie a kvalitu života žien. 

Odôvodnenie

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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 4 bod 10

10) Priama pomoc na investície do MSP, 
ktorá prispeje k vytváraniu a 
zabezpečovaniu pracovných miest.

10) Priama pomoc na investície do MSP, 
ktorá prispeje k vytváraniu a 
zabezpečovaniu pracovných miest najmä 
pre ženy, mládež a znevýhodnené osoby 
vrátane postihnutých.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 bod 1 bod d

d) vytváranie nových finančných nástrojov a 
inkubačných zariadení prispievajúcich k 
vytváraniu alebo rozširovaniu „knowledge 
intensive” firiem, t.j. firiem, ktoré 
spracovávajú veľké množstvá poznatkov.

d) vytváranie nových finančných nástrojov, 
predpokladov miestnej infraštruktúry a 
inkubačných zariadení prispievajúcich k 
vytváraniu alebo rozširovaniu „knowledge 
intensive” firiem, t.j. firiem, ktoré 
spracovávajú veľké množstvá poznatkov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 5 bod 1 bod da) (nový)

da) podpora podnikania žien 
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prostredníctvom opatrení na financovanie, 
aby sa ženám uľahčil prístup na trh práce 
a umožnilo sa im z neho odísť na určitý 
čas; k takýmto opatreniam patrí zriadenie 
úlohy podnikateľských poradcov, podpory v 
materstve pre podnikateľky a služieb 
podpory pre deti a starších občanov.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 5 bod 1 bod db) (nový)

db) Podpora rovnosti mužov a žien, vrátane  
podpory zakladania podnikov, osobitných 
opatrení na zjednodušenie hospodárskeho 
využitia nových myšlienok a zlepšenie 
kontaktov medzi podnikateľkami, podpory 
infraštruktúry a služieb umožňujúcich 
zosúladenie rodinného a pracovného 
života;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 5 bod 1 bod dc) (nový)

dc) Podpora podnikateľskej činnosti žien 
prostredníctvom financovania opatrení na 
podporu prístupu k pôžičkám a podporám 
na zakladanie podnikov; vykonajú sa 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali aj 
podnikateľky nárok na materskú 
dovolenku podľa smernice Rady č. 
85/613EHS z 11. decembra 1986 o  
uplatňovaní zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami 
vykonávajúcimi činnosť ako samostatne 
zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v 
poľnohospodárstve a o ochrane samostatne 
zárobkovo činných žien počas tehotenstva a 
materstva1.
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1 Ú. v. ES L 359, 19. 12. 1986, s. 56

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 5 bod 3a (nový)

3a) cestovný ruch vrátane zviditeľňovania 
prírodného a kultúrneho bohatstva ako 
potenciálu pre rozvoj trvalo udržateľného 
cestovného ruchu, ochrany a zveľaďovania 
kultúrneho dedičstva, aby sa podporil 
hospodársky rozvoj, vrátane pomoci na 
zlepšenie poskytovania služieb cestovného 
ruchu prostredníctvom nových služieb s 
vyššou pridanou hodnotou.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 8 odsek 2

2. Ako výnimka z článku 33 ods. 2 
nariadenia (ES) č. (…) financovanie opatrení 
zo strany ERDF v rámci cieľa “regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť” 
spadajúceho do pôsobnosti nariadenia (ES) 
č. (…) o Európskom sociálnom fonde sa 
zvýši na 10 % príslušnej priority.

2. Ako výnimka z článku 33 ods. 2 
nariadenia (ES) č. (…) financovanie opatrení 
zo strany ERDF v rámci cieľa “regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť” 
spadajúceho do pôsobnosti nariadenia (ES) 
č. (…) o Európskom sociálnom fonde sa 
zvýši na 20% príslušnej priority.

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 10 nadpis

Oblasti s prírodnými znevýhodneniami Oblasti s prírodnými a demografickými 
znevýhodneniami

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 10 pododsek 1

Regionálne programy spoločne financované 
ERDF zahrnujúce oblastí, ktoré čelia 
prírodným znevýhodneniam tak, ako je 
uvedené v článku 52 ods. 1 písm. b) 
nariadenia (ES) č. (…), musia venovať 
osobitnú pozornosť riešeniu špecifických 
ťažkostí týchto oblastí.

Regionálne programy spoločne financované 
ERDF zahrnujúce oblastí, ktoré čelia 
prírodným znevýhodneniam tak, ako je 
uvedené v článku 52 ods. 1 písm. b) 
nariadenia (ES) č. (…) a demografické 
znevýhodnenia tak, ako je uvedené v 
článku (...) tohto nariadenia, musia venovať 
osobitnú pozornosť riešeniu špecifických 
ťažkostí týchto oblastí.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 14 odsek 3a (nový)

3a. Členské štáty zabezpečia vyvážené 
zastúpenie mužov a žien v spoločných 
riadiacich, certifikačných a kontrolných 
orgánoch podľa článku 14 ods. 1.

Odôvodnenie

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 



PE 355.531v02-00 14 AD\565703SK.doc

SK

many of the Member States.
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