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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V únoru 2004 přijala Evropská komise jednak svůj návrh na finanční výhledy rozšířené 
Evropské unie na období 2007-2013, jednak třetí zprávu o soudržnosti. 

Zpráva dospěla k závěru, že rozšíření Unie představuje ojedinělou výzvu pro 
konkurenceschopnost a vnitřní soudržnost Unie, neboť vedlo ke zvětšení rozdílů v úrovni 
hospodářského vývoje, ke geografickému posunu problému nerovností směrem na východ a 
k obtížnější situaci v oblasti zaměstnanosti. 

Celá EU čelí problémům, které mimo jiné vyplývají z urychlení hospodářské 
restrukturalizace, z rozvoje znalostní ekonomiky, ze stárnutí obyvatelstva a z nárůstu 
imigrace.

Podle třetí zprávy o soudržnosti by politika soudržnosti Unie měla přinést řešení těchto 
problémů prostřednictvím integrace cílů lisabonské a göteborské agendy ve prospěch 
udržitelného rozvoje, plné zaměstnanosti, vyšší produktivity práce a zesílení sociální 
soudržnosti a ochrany životního prostředí. 

Nové nařízení Rady o „obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti“ patří k pěti návrhům pěti nových 
nařízení směřujících k reformě politiky soudržnosti na období 2007-2013.

Obecné nařízení stanoví společná pravidla, normy a zásady platné pro Evropský fond pro 
regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti.

Plánovaná reforma, jejímž cílem je zjednodušit řízení strukturálních fondů, představuje určitý 
počet inovací, k nimž náleží seskupení programů kolem tří os - konvergence, regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, územní spolupráce - a další významné změny, ke 
kterým se řadí - v rámci možností - financování programů soudržnosti z jediného fondu. 

Povinnosti stanovené ve Smlouvě o založení Evropského společenství v oblasti rovných 
příležitostí pro ženy a muže, které počítají se začleněním zásady rovných příležitostí do všech 
opatření a programů Společenství a s přijetím specifických opatření pro ženy, již byly 
přeneseny do příslušných nařízení o strukturálních fondech pro období 2000-2006. 

V dřívějším obecném nařízení č. 1260/1999 o strukturálních fondech se ostatně rovné 
příležitosti považují za klíčový cíl činnosti fondů. 

I když je možné vyjádřit potěšení nad tím, že tato základní ustanovení týkající se rovných 
příležitostí pro ženy a muže se znovu objevují v nových nařízeních o strukturálních fondech 
pro období 2007-2013 i v obecném nařízení o fondech, do obecného nařízení nebyla jako 
prioritní cíl Společenství zařazena zásada odstranění všech forem diskriminace, zejména 
diskriminace postižených osob, ani cíl sociálního začlenění. 

Ze strukturálních fondů hraje Evropský sociální fond při uskutečňování cíle rovných 
příležitostí nadále důležitou roli. Je však nutné tento cíl rozšířit na další fondy, protože stále 
existují případy nerovností v oblasti životního prostředí, dopravy, rozvoje venkova, rybolovu 
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Navrhovatelka je dále znepokojena žádostmi o vyloučení nevládních organizací a subjektů 
činných v oblasti rovných příležitostí ze seznamu partnerů uvedených v článku 10 a trvá nejen 
na jejich setrvání na seznamu, ale také na rozšíření seznamu o subjekty činné v oblasti 
sociálního začlenění a boje proti diskriminaci.

Je ostatně třeba se pozastavit nad tím, že v návrhu Komise chybí zmínka o nutnosti vyvážené 
účasti žen a mužů, pokud jde o složení dohlížecího výboru, zatímco v obecném nařízení 
1260/1999 bylo toto důležité pravidlo zakotveno v článku 35.

Fondy by měly mimo jiné věnovat zvláštní pozornost specifickým obtížím ekonomické nebo 
sociální povahy, s nimiž se setkávají ženy v městských aglomeracích.

Průhlednost poskytování pomoci z fondů je základní zásadou, jejíž dodržování je nutno přísně 
kontrolovat. Jedná se o hlavní prostředek kontroly určení prostředků a ověřování jejich 
správného využívání vzhledem k cíli rovných příležitostí pro ženy a muže a k cíli boje proti 
diskriminaci.

Zmínka v hodnocení fondů o pokroku učiněném v oblasti podpory rovných příležitostí pro 
ženy a muže, boje proti diskriminaci a sociálního začlenění je pro zjištění pokroku, jehož má 
být dosaženo, zásadní. 

Kromě toho je třeba připomenout význam sestavování statistických výkazů a ukazatelů 
s rozdělením podle pohlaví v zájmu zvýšení účinnosti programování a lepšího hodnocení 
opatření financovaných z těchto fondů. 
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DOPORUČENÍ

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro regionální rozvoj, aby jako 
odpovědný výbor začlenil do svého návrhu usnesení následující doporučení:

– s ohledem na stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví přijaté dne 31. března 
2004 ke třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti,

– s ohledem na svá usnesení o rovnosti pohlaví v Evropské unii, zejména na své usnesení 
ze dne 13. března 20031 o cílech rovných příležitostí pro ženy a muže, pokud jde o 
využívání strukturálních fondů,

1. se vyslovuje proti jakémukoli oslabení zásady partnerství tak, jak je uvedena v návrhu, a 
žádá zachování seznamu příslušných organizací, včetně subjektů činných v oblasti 
rovnosti mezi muži a ženami; 

2. žádá, aby na seznam partnerů, s nimiž počítá návrh nařízení, byly rovněž zařazeny 
subjekty činné v oblasti sociálního začlenění a boje proti diskriminaci; 

3. zdůrazňuje, že je nutné systematicky provádět integraci perspektivy pohlaví do všech 
etap programování, zavádění fondů a sestavování zvláštních finančních prostředků;    

4. žádá, aby do všech fondů i do strategických směrů Společenství byla začleněna zásada 
odstranění všech forem diskriminace, včetně diskriminace založené na pohlaví, a 
sociálního začlenění, zejména znevýhodněných osob; 

5. žádá, aby realizace cíle rovnosti pohlaví a boje proti diskriminaci byla více povzbuzena 
prostřednictvím operací příslušných fondů týkajících se infrastruktury, výzkumu, 
dopravy, životního prostředí, regionálního a místního rozvoje, rozvoje venkova a měst, 
zemědělství a rybolovu; a aby došlo ke skloubení operací strukturálních fondů a s 
operacemi fondu FEADER a FEP; 

6. žádá, aby z prostředků uvolňovaných na politiky vzdělávání, zejména ty, které jsou 
spojeny s hospodářskými proměnami území, problematikou měst či vývojem 
venkovského prostředí, měly prospěch ženy a znevýhodněné osoby;

7. žádá, aby opatření financovaná z fondů napomáhala rozvoji opatření, jež mají řešit 
specifické problémy ekonomické nebo sociální povahy postihující ženy v městských 
aglomeracích; 

8. žádá, aby mezi tematické a územní priority ve strategické části národního referenčního 
rámce byl zařazen odkaz na ostrovní, řídce osídlené a horské oblasti, a rovněž navrhuje 
začlenění odkazu na oblasti s demografickým handicapem;

9. žádá, aby návrh počítal s vyváženou účastí žen a mužů, pokud jde o složení dohlížecích 

  
1 Úř. věst. C 61 E, 10.3.2004, s. 370.
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výborů podle ustanovení článku 35 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 
1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech1; 

10. žádá, aby hodnocení fondů zahrnovalo také údaje o pokroku dosaženém v oblasti 
podpory rovnosti mezi muži a ženami a sociálního začlenění i ve věci boje proti všem 
formám diskriminace; 

11. zdůrazňuje význam sestavování statistických výkazů a kvalitativních i kvantitativních 
ukazatelů s rozdělením podle pohlaví v zájmu zvýšení účinnosti programování, 
správného hodnocení opatření a usnadnění šíření zkušeností a úspěšných opatření 
týkajících se podpory rovnosti mezi ženami a muži, sociálního začlenění a boje proti 
všem formám diskriminace; 

12. žádá, aby byla zaručena průhlednost poskytování pomoci z fondů v zájmu umožnění 
lepšího sledování přidělených prostředků, zejména s ohledem na podporu rovnosti mezi 
muži a ženami, boj proti diskriminaci a sociální začlenění, a navrhuje přísnou kontrolu 
dodržování tohoto požadavku a zejména uplatňování nezbytných opatření v případě 
nedodržení; 

13. vyzývá odpovědný příslušný výbor, aby rozhodl o uplatnění čl. 75 odst. 3 jednacího řádu 
Evropského parlamentu a začlenil jeho doporučení do svého návrhu usnesení.

  
1 Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.
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