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RÖVID INDOKOLÁS

En février 2004, la Commission Européenne a adopté, d'une part sa proposition sur les 
perspectives financières de l'Union élargie pour la période 2007-2013 et, d'autre part le 
Troisième rapport sur la cohésion. 

Le rapport conclut que l'Elargissement représente un défi sans précédent pour la compétitivité 
et la cohésion interne de l'Union, ayant en effet conduit à l'accroissement de l'écart de 
développement économique, à un décalage géographique des disparités vers l'est et à une 
situation de l'emploi plus difficile.

L'ensemble de l'Union fait face à des défis résultant entre autres, d'une accélération de la 
restructuration économique, du développement de l'économie de la connaissance, d'une 
population vieillissante et d'une croissance de l'immigration.

Selon le Troisième rapport sur la cohésion, la politique de cohésion de l'Union devrait 
apporter une solution à ces défis en intégrant les objectifs de l'agenda de Lisbonne et de 
Göteborg pour le développement durable, le plein emploi, une productivité accrue, une 
cohésion sociale et une protection de l'environnement renforcées. 

Le  nouveau Règlement du Conseil portant "dispositions générales sur le Fonds Européen de 
Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion" s'inscrit dans le 
cadre des cinq propositions concernant les cinq nouveaux Règlements visant à réformer la 
politique de cohésion pour la période 2007-2013.

Le Règlement général définit des règles, normes et principes communs applicables au Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER), au Fonds Social Européen (FSE), et au 
Fonds de cohésion. 

La réforme envisagée, qui a pour but de simplifier la gestion des fonds structurels, présente un 
certain nombre d'innovations parmi lesquelles le regroupement des programmes autour de 
trois axes " convergence", "compétitivité régionale et emploi" et "coopération territoriale " et 
d'autres changements majeurs dont le financement, dans la mesure du possible, des 
programmes de cohésion par un fonds unique.  

Les obligations stipulées dans le Traité CE en matière d'égalité des chances des femmes et des 
hommes prévoyant l'intégration de la dimension d'égalité des chances dans toutes les actions 
et programmes communautaires et l'adoption d'actions spécifiques pour les femmes, avaient 
déjà été transposées dans les Règlements relatifs aux fonds structurels pour la période 2000-
2006.

L'ancien Règlement Général No 1260/1999 relatif aux Fonds structurels avait d'ailleurs fait de 
l'égalité des chances un objectif clé de l'action des fonds. 

Si l'on peut se réjouir que ces dispositions fondamentales sur l'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes sont reprises dans les nouveaux Règlements relatifs aux fonds 
structurels pour la période 2007-2013 ainsi que dans le Règlement Général sur les fonds, le 
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principe de l'élimination de toutes les formes de discriminations, notamment celles qui visent 
les personnes handicapées, ainsi que l'objectif d'inclusion sociale ne sont cependant pas inclus 
dans le Règlement Général en tant qu'objectifs prioritaires de la Communauté. 

Parmi les Fonds structurels, le Fonds social européen continue à jouer un rôle majeur dans la 
réalisation de l'objectif de l'égalité des chances. Il est cependant nécessaire d'étendre cet 
objectif aux autres fonds car des inégalités dans les domaines de l'environnement, des 
transports, du développement rural, de la pêche etc. persistent.

Le rapporteur s'inquiète également des demandes visant à exclure les organisations non 
gouvernementales et les organismes actifs dans le domaine de l'égalité des chances de la liste 
des partenaires figurant à l'article 10 et insiste non seulement sur le maintien de ces 
organismes mais aussi pour une extension de la liste aux organismes actifs dans le domaine de
l'inclusion sociale et de la lutte contre les discriminations.

Force est par ailleurs de s'interroger sur l'absence, dans la proposition de la Commission, 
d'une mention de la nécessité d'une composition équilibrée entre les femmes et les hommes 
dans la composition du Comité de suivi, alors que le Règlement Général 1260/1999 prévoyait 
cette règle importante dans son article 35.

Les fonds devraient, en outre, accorder une attention particulière aux difficultés spécifiques de 
nature économique ou sociale auxquelles sont confrontées les femmes dans les 
agglomérations urbaines.

La transparence dans l'intervention des fonds est un principe fondamental dont le respect doit 
être étroitement contrôlé. Il s'agit là d'un moyen essentiel pour contrôler la destination des 
fonds et vérifier leur bonne utilisation au regard des objectifs de l'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

La mention, dans l'évaluation des fonds, des progrès accomplis en matière de promotion de 
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, de lutte contre les discriminations et 
d'inclusion sociale est essentielle pour déceler les progrès à accomplir. 

Il convient également de rappeler l'importance de développer des statistiques et des 
indicateurs ventilés par sexe afin d'améliorer l'efficacité de la programmation et permettre une 
meilleure évaluation des actions financées par les fonds.
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AJÁNLÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot, hogy 
állásfoglalási indítványába foglalja bele az alábbi ajánlásokat:

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2004. március 31-én elfogadott, a 
gazdasági és szociális kohézióról szóló harmadik jelentéssel kapcsolatos véleményére,

– tekintettel állásfoglalásaira a nemek közötti esélyegyenlőségről az Európai Unióban, 
nevezetesen a 2003. március 13-i1, a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségnek a 
strukturális alapok felhasználását illető célkitűzéseiről szóló állásfoglalására,

1. ellenzi a partnerségi elv mindenfajta meggyengítését, ahogy az a javaslatban szerepel, és 
kéri a megfelelő szerveket, beleértve a férfiak és nők közötti egyenlőség területén aktív 
szerveket, felsoroló lista fenntartását;

2. kéri, hogy a rendeleti javaslatban előirányzott partnerlistában szerepeljenek a társadalmi 
beilleszkedés területén és a diszkrimináció ellen harcoló aktív szervek is;  

3. aláhúzza a nemek közötti esélyegyenlőség következetes alkalmazásának szükségességét 
az alapok programozása és megvalósítása minden szakaszában, csakúgy, mint a sajátos 
finanszírozások létesítését;  

4. kéri, hogy a diszkrimináció valamennyi formájának - beleértve a nemeken alapuló 
diszkriminációt - megszüntetését célzó elv, valamint a különösen a hátrányos helyzetű 
személyeket érintő társadalmi integráció elve minden alapba, illetve a Közösség stratégiai 
iránymutatásaiba is bekerüljön; 

5. kéri, hogy az alapok infrastruktúrával, kutatással, közlekedéssel, környezetvédelemmel, 
valamint a regionális, helyi, városi és vidékfejlesztéssel, mezőgazdasággal és halászattal 
kapcsolatos támogatásai jobban ösztönözzenek az esélyegyenlőséggel és a diszkrimináció 
elleni küzdelemmel kapcsolatos célkitűzések elérése; és hogy jöjjenek létre kapcsolódási 
pontok a strukturális alapok, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai 
Fejlesztési Alap támogatásai között; 

6. kéri, hogy a képzési politikákra elkülönített alapok, nevezetesen a területek gazdasági 
változásaihoz, a városi problémákhoz vagy a vidék fejlődéséhez kapcsolódó politikák 
részesítsék előnyben a nőket és a hátrányos helyzetű embereket;

7. kéri, hogy az alapok által finanszírozott fellépések támogassák olyan intézkedések 
kifejlesztését, amelyek célja, hogy a városi agglomerációkban élő nők 
szembeszállhassanak a gazdasági vagy szociális természetű problémákkal;   

8. kéri, hogy a nemzeti stratégiai hivatkozási alap stratégiai fejezetébe, a tematikus és 
területi prioritások közé kerüljön bele a szigetekre, a ritkán lakott vagy hegyvidéki 
területekre vonatkozó hivatkozás és javasolja a demográfiailag hátrányos területekről 
szóló hivatkozás beillesztését is;
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9. kéri, hogy a javaslat irja elő a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételét a 
támogatásfelügyeleti bizottságokban a strukturális alapokra vonatkozó általános
rendelkezésekről szóló 1999. június 21-i, 1260/1990/EK tanácsi rendelet1 35. cikkének 
rendelkezései értelmében;

10. kéri, hogy az alapok értékelése tartalmazzon utalásokat a nők és férfiak közötti 
egyenlőség és a társadalmi beilleszkedés ösztönzésében, illetve a diszkrimináció 
valamennyi formája elleni harcban megtett haladásról; 

11. hangsúlyozza statisztikák, valamint nemek szerinti mennyiségi és minőségi mutatók 
kidolgozását abból a célból, hogy javuljon a programozás hatékonysága, pontosabb 
értékelést kapjunk a fellépésekről, illetve hogy a nemek közötti esélyegyenlőség 
ösztönzésében, a társadalmi beilleszkedésben és a diszkrimináció valamennyi formája 
elleni harcban szerzett tapasztalatokról és sikerrel járt fellépésekről hatékonyan tudjunk 
tájékoztatni; 

12. kéri, hogy legyen biztosítva az alapok szerepének átláthatósága felhasználásuk jobb 
nyomon követése érdekében, nevezetesen a nemek közötti esélyegyenlőség ösztönzése, 
valamint a diszkrimináció elleni harc és a társadalmi beilleszkedés tekintetében, és ezen 
követelmény tiszteletben tartásának szigorú ellenőrzését, illetve e követelmény 
megsértése esetén szükséges intézkedések alkalmazását javasolja;

13. felkéri az illetékes bizottságot, hogy határozzon az Európai Parlament Eljárási 
Szabályzata 75. cikk (3) bekezdésének alkalmazásáról, és illessze be ezeket az 
ajánlásokat állásfoglalási indítványába.

  
1 HL. L. 161., 1999.6.26., 1. o.
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ELJÁRÁS 

Cím az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra 
és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
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