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KRÓTKIE UZASADNIENIE

W lutym 2004 r. Komisja Europejska przyjęła zarówno propozycję w sprawie perspektyw 
finansowych Unii Europejskiej po rozszerzeniu na lata 2007-2013, jak i trzeci raport na temat 
spójności.

W raporcie stwierdzono, że rozszerzenie stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla 
konkurencyjności i spójności wewnętrznej Unii, ponieważ w efekcie doprowadziło do 
pogłębienia się różnic w rozwoju gospodarczym, do przemieszczenia geograficznego tych 
rozbieżności na wschód oraz do jeszcze trudniejszej sytuacji na rynku pracy. 

Cała Unia musi stawić czoło wyzwaniom wynikającym między innymi z przyspieszenia 
tempa restrukturyzacji gospodarczej, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, starzenia się 
społeczeństwa i wzrostu immigracji.

W świetle trzeciego raportu na temat spójności, unijna polityka spójności powinna być 
odpowiedzią na te wyzwania, łącząc w sobie cele strategii lizbońskiej i goeteborskiej na rzecz 
trwałego rozwoju, pełnego zatrudnienia, zwiększenia wydajności i spójności społecznej oraz 
poprawy ochrony środowiska. 

Nowe rozporządzenie Rady ustanawiającego "ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności" zostało 
przygotowane w ramach pięciu propozycji dotyczących pięciu nowych rozporządzeń, których 
celem jest zreformowanie polityki spójności w okresie 2007-2013.

Rozporządzenie ogólne ustanawia wspólne zasady, normy i priorytety mające zastosowanie 
do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. 

Planowana reforma mająca na celu uproszczenie zarządzania funduszami strukturalnymi 
zawiera innowacje, wśród których zgrupowanie programów wokół trzech osi: 
"konwergencja", "konkurencyjność regionalna i zatrudnienie" oraz "współpraca terytorialna", 
a także inne ważniejsze zmiany, takie jak finansowanie w miarę możliwości programów 
spójności z jednego funduszu.

Zobowiązania ustanowione w Traktacie WE w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, w 
ramach których przewiduje się włączenie wymiaru równości szans we wszystkie działania o 
programy wspólnotowe oraz przyjęcie specjalnych działań na rzecz kobiet, zostały już  
przełożone na rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych na lata 2000-2006.

Dawne ogólne rozporządzenie nr 1260/1999 w sprawie funduszy strukturalnych uczyniło 
zresztą z równości szans kluczowy cel działań finansowanych z funduszy. 

Wyrażając zadowolenie z faktu, że te podstawowe postanowienia dotyczące równości szans 
kobiet i mężczyzn zostały ujęte w nowych rozporządzeniach dotyczących funduszy 
strukturalnych na lata 2007-2013 oraz w Rozporządzeniu Ogólnym w sprawie funduszy, 
stwierdzamy jednakże, że zasada zniesienia wszelkich form dyskryminacji, w szczególności 
tych wymierzonych w osoby niepełnosprawne, jak również cel integracji społecznej nie 
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zostały włączone do Rozporządzenia Ogólnego jako cele priorytetowe Wspólnoty.

Europejski Fundusz Społeczny, jest tym z funduszy strukturalnych, który odgrywa 
najistotniejszą rolę w realizacji celu, jakim jest równość szans. Konieczne jest jednakże 
objęcie tym celem innych funduszy, ponieważ w dalszym ciągu występują nierówności w 
dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, transportu, rozwoju obszarów wiejskich, 
rybołówstwa, itp.

Sprawozdawca wyraża także swoje obawy w odniesieniu do postulatów wykluczenia 
organizacji pozarządowych i tych działających w obszarze równości szans z listy partnerów 
zamieszczonej w art. 10, i nalega, by nie tylko utrzymać te organizacje na liście, ale również 
dodać do niej organizacje działające w dziedzinie integracji społecznej i zwalczania 
dyskryminacji.

Należy też zastanowić się nad brakiem w propozycji Komisji wzmianki o konieczności 
zapewnienia zrównoważonego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w składzie Komitetu 
Monitorującego, pomimo że ta ważna zasada została przewidziana w art. 35 Rozporządzenia 
Ogólnego. 

Fundusze powinny poza tym uwzględniać w szczególności specyficzne trudności natury 
gospodarczej bądź społecznej, z którymi spotykają się kobiety żyjące w aglomeracjach 
miejskich.

Przejrzystość w przyznawaniu środków z funduszy jest podstawową zasadą, której 
poszanowanie musi być ściśle nadzorowane. Jest ona bowiem kluczowym środkiem służącym 
kontroli przeznaczenia środków i weryfikacji ich właściwego wykorzystania w odniesieniu do 
celów równości szans kobiet i mężczyzn i zwalczania dyskryminacji.

Przedstawienie postępów dokonanych w odniesieniu do stosowania zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn, zwalczania dyskryminacji i integracji społecznej w ocenie funduszy jest 
kluczowe, by stwierdzić, jakich postępów należy jeszcze dokonać.

Należy również przypomnieć o istotności opracowywania statystyk i wskaźników z 
podziałem na płeć w celu poprawy skuteczności programowania i umożliwienia lepszej oceny 
działań finansowanych z funduszy.
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ZALECENIA

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
jako do Komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowej treści projektu 
rezolucji następujących zaleceń:

– uwzględniając opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie trzeciego 
raportu na temat spójności gospodarczej i społecznej przyjętą w dniu 31 marca 2004 r.,

– uwzględniając jej rezolucje dotyczące równouprawnienia płci w Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza rezolucję z dnia 13 marca 2003 r.1 w sprawie celów w zakresie równości szans 
kobiet i mężczyzn w korzystaniu z funduszy strukturalnych,

1. Sprzeciwia się jakiemukolwiek osłabieniu zasady partnerstwa, która została 
przedstawiona w projekcie oraz zwraca się o zachowanie listy właściwych organizacji, w 
tym organizacji działających w obszarze równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

2. Zwraca się o włączenie do listy partnerów uwzględnionych w projekcie rozporządzenia 
również tych, działających w obszarze integracji społecznej i zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji;

3. Podkreśla konieczność regularnego włączania zagadnienia płci do wszystkich etapów 
programowania i wdrażania funduszy, jak również przy ustanawianiu specyficznych 
środków finansowych;

4. Zwraca się o włączenie zasady zniesienia wszelkich form dyskryminacji, w tym 
dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady integracji społecznej, szczególnie w 
odniesieniu do osób najmniej uprzywilejowanych, do wszystkich funduszy, jak również 
do orientacji strategicznych Wspólnoty;

5. Domaga się położenia większego nacisku na osiąganie celów w zakresie równości szans 
oraz zwalczania dyskryminacji w interwencjach funduszy dotyczących infrastruktury, 
badań naukowych, transportu, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju regionalnego, 
lokalnego, rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, oraz rolnictwa i rybołówstwa; a 
także, by znaleźć interakcje między interwencjami funduszy strukturalnych i EFRiROW 
oraz EFR;

6. Domaga się, by kobiety i osoby najmniej uprzywilejowane korzystały w większym 
stopniu z funduszy przeznaczonych na politykę kształcenia, w szczególności tych, 
związanych ze przemianami gospodarczymi określonych obszarów, problematyką 
miejską oraz zmianami zachodzącymi w obszarach wiejskich;

7. Żąda, by działania finansowane z funduszy wspierały rozwój środków sprzyjających 
rozwiązywaniu specyficznych problemów natury gospodarczej lub społecznej, na które 
narażone są kobiety żyjące w aglomeracjach miejskich;

  
1 Dz.U. C 61 E z dnia 10.3.2004, str. 370
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8. Zwraca się o uwzględnienie odniesienia do wysp, obszarów słabo zaludnionych i 
obszarów górskich wśród priorytetów tematycznych i terytorialnych w części 
strategicznej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz sugeruje, by włączyć w 
nie również odniesienie do obszarów znajdujących się w trudnej sytuacji demograficznej;

9. Zwraca się o uwzględnienie w projekcie zrównoważonego uczestnictwa kobiet i 
mężczyzn w składzie komitetów monitorujących, zgodnie z postanowieniami art. 35 
rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Funduszy Strukturalnych1;

10. Domaga się, by oceny funduszy zawierały także wskazówki dotyczące postępów w 
zakresie promowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn, integracji społecznej, a także 
zwalczania wszelkich form dyskryminacji;

11. Kładzie nacisk na istotność opracowywania danych statystycznych i wskaźników 
jakościowych i ilościowych z podziałem na płeć dla poprawy skuteczności 
programowania, umożliwienia właściwej oceny działań oraz ułatwienia przekazywania 
zwieńczonych sukcesem doświadczeń i działań w zakresie promowania 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, integracji społecznej i zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji;

12. Zwraca się o zapewnienie przejrzystości wykorzystywania funduszy, w celu 
umożliwienia lepszego nadzoru ich przyznawania, w szczególności w odniesieniu do 
promowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji i integracji społecznej oraz zaleca ścisłą kontrolę przestrzegania tych 
wymagań, a zwłaszcza stosowanie niezbędnych środków w przypadku ich naruszenia;

13. Zwraca się do komisji przedmiotowo właściwej o zastosowanie art. 75 ust. 3 Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego o włączenie niniejszych zaleceń do swojego projektu 
rezolucji.

  
1 Dz.U. L 161 z dn. 26.06.99, str. 1.
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