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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Februarja 2004 je Evropska komisija sprejela na eni strani predlog o finančnih načrtih 
razširjene Unije za obdobje 2007–2013 in na drugi strani tretje poročilo o koheziji. 

Poročilo zaključuje, da je širitev izziv brez primere za konkurenčnost in notranjo kohezijo 
Unije in da je povzročila povečanje gospodarske vrzeli, geografski premik vprašanja 
neskladja na vzhod ter otežila stanje v zaposlovanju.

Celotna Unija se srečuje z izzivi, ki so med drugim posledica pospeševanja gospodarskega 
prestrukturiranja, razvoja gospodarstva znanja, starajočega se prebivalstva in naraščanja 
imigracije.

Glede na tretje poročilo o koheziji bi kohezijska politika Unije morala rešiti te izzive z 
vključevanjem ciljev lizbonske in göteborške strategije za trajnostni razvoj, zaposlenost, 
povečano proizvodnjo, socialno kohezijo in okrepljeno varovanje okolja. 

Nova Uredba Sveta o „splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu“ spada na področje petih predlogov v 
zvezi s petimi novimi uredbami za reformo kohezijske politike v obdobju 2007–2013.

Splošna Uredba določa pravila, standarde in skupna načela, ki veljajo za Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad. 

Predvidena reforma, katere namen je poenostaviti upravljanje strukturnih skladov, predstavlja 
število inovacij, med katerimi so združeni programi pod tremi naslovi „konvergenca“, 
„regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ in „teritorialno sodelovanje“, in druge večje 
spremembe, od katerih financiranje, kolikor je mogoče, programov kohezije iz enotnega 
sklada. 

Obveznosti, določene v Pogodbi ES v zvezi z enakimi možnostmi žensk in moških, ki 
predvidevajo vključevanje razsežnosti enakosti v vseh dejavnostih in programih Skupnosti in
sprejetje posebnih dejavnosti za ženske, so bile že prenesene v uredbe v zvezi s strukturnimi 
skladi v obdobju 2000–2006.

Prejšnja Splošna uredba št. 1260/1999 o Strukturnih skladih je že postavila enake možnosti za 
ključni cilj dejavnosti skladov. 

Čeprav smo lahko veseli, da so temeljne določbe o enakih možnostih žensk in moških povzete 
v novih uredbah v zvezi s Strukturnimi skladi v obdobju 2007–2013, in tudi v Splošni uredbi 
o skladih, pa načeli izločevanja vseh oblik diskriminacije, zlasti tistih v zvezi z invalidnimi 
osebami, in tudi cilja socialnega vključevanja nista vključeni v Splošno uredbo kot prednostna 
cilja Skupnosti. 

Med Strukturnimi skladi ima Evropski strukturni sklad še vedno veliko vlogo pri 
uveljavljanju cilja enakih možnosti. Zato je nujno razširiti ta cilj na druge sklade, ker 
neenakosti na področjih okolja, prometa, razvoja podeželja, ribištva itn. ostajajo.

Poročevalec je zaskrbljen tudi zaradi zahtev za izključitev nevladnih organizacij in dejavnih 
organov na področju enakih možnosti s seznama partnerjev iz člena 10 in vztraja ne samo pri 
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ohranjanju teh organov, ampak tudi pri povečanju seznama dejavnih organov na področju 
socialnega vključevanja in boja proti diskriminaciji.

Treba si je tudi postaviti vprašanja glede odsotnosti omembe potrebe po uravnoteženi sestavi 
žensk in moških pri sestavi nadzornega odbora v predlogu Komisije, medtem ko je Splošna 
uredba 1260/1999 predvidevala to pomembno pravilo v členu 35.

Skladi bi morali poleg tega posvetiti posebno pozornost značilnim težavam gospodarske ali 
socialne narave, s katerimi se srečujejo ženske v mestih.

Preglednost pri posredovanju skladov je temeljno načelo, njegovo spoštovanje pa je treba 
strogo nadzirati. Gre za bistveno sredstvo za nadzor ciljev skladov in pregled njihove dobre 
uporabe v zvezi s cilji enakih možnosti žensk in moških in bojem proti diskriminaciji.

Omemba doseženega napredka, pri ocenjevanju skladov, v zvezi s spodbujanjem enakih 
možnosti žensk in moških, bojem proti diskriminaciji in socialnim vključevanjem je bistvena 
za opažanje napredka, ki še ni dosežen. 

Prav tako je treba opozoriti na pomen razvoja statistik in kazalcev, razdeljenih po spolu za 
izboljšanje učinkovitosti načrtovanja in omogočanje boljšega ocenjevanja finančnih 
dejavnosti skladov.
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PRIPOROČILA

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za regionalni razvoj, da se v predlog 
resolucije, ki ga je sprejel, vključijo naslednja priporočila:

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov, sprejetega 31. marca 
2004, o tretjem poročilu o gospodarski in socialni koheziji;

– ob upoštevanju resolucij v zvezi z enakostjo spolov v Evropski uniji in zlasti resolucije z 
dne 13. marca 20031 o ciljih enakih možnosti žensk in moških pri uporabi strukturnih 
skladov;

1. nasprotuje vsakemu slabenju načela partnerstva, ki se pojavlja v predlogu, in zahteva 
ohranjanje seznama ustreznih organizacij, vključno z dejavnimi organi na področju 
enakosti moških in žensk;

2. zahteva, da se na seznam partnerjev, ki ga predvideva predlog uredbe, vključi tudi 
dejavne organe na področju socialnega vključevanja in boja proti diskriminaciji; 

3. poudarja pomen sistematične uporabe vključevanja vidika spolov na vseh stopnjah 
načrtovanja in izvajanja skladov in tudi ustanavljanja posebnega financiranja; 

4. zahteva, da se načelo izločevanja vseh oblik diskriminacije, vključno s tistimi, ki 
temeljijo na spolu, zlasti prikrajšanih oseb, vključi v vse sklade in tudi v strateške 
smernice Skupnosti; 

5. zahteva, da se bolj spodbudi uveljavljanje ciljev enakosti med spoloma in boja proti 
diskriminaciji znotraj posredovanja skladov v zvezi z infrastrukturo, raziskovanjem, 
prometom, okoljem, regionalnim, lokalnim, podeželskim in mestnim razvojem, 
kmetijstvom in ribištvom in da se ustvari povezave med posredovanji strukturnih skladov 
ter posredovanji EKSRP in FEP;

6. zahteva, da skladi, namenjeni politikam izobraževanja, zlasti povezanim z gospodarskimi 
spremembami ozemelj, z mestnimi problematikami ali z razvojem podeželja, koristijo še 
bolj ženskam in prikrajšanim osebam;

7. zahteva, da dejavnosti, ki jih financirajo skladi, podpirajo razvoj ukrepov za srečevanje s 
posebnimi težavami gospodarske ali socialne narave, ki zadevajo ženske v mestih;  

8. zahteva, da se sklicevanje na otoška, malo naseljena ali gorska območja vključi med 
tematske in ozemeljske prednostne naloge v strateški del nacionalnega strateškega 
referenčnega okvira in predlaga vključitev sklicevanja na območja z demografskimi 
ovirami;

9. zahteva, da predlog predvideva uravnoteženo sodelovanje žensk in moških pri sestavi 
nadzornega odbora v skladu z določili iz člena 35 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 
21. junija 1999 o splošnih določilih o Strukturnih skladih2;

  
1 UL C 61 E, 10.3.2004, str. 370.
2 UL L 161, 26.6.1999, str. 1.
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10. zahteva, da ocene skladov vsebujejo tudi podatke o doseženem napredku na področju 
spodbujanja enakosti med moškimi in ženskami in o socialnem vključevanju ter tudi 
podatke v zvezi z bojem proti vsem oblikam diskriminacije; 

11. poudarja pomen razvoja statistik in kakovostnih ter količinskih kazalcev, razdeljenih po 
spolu za izboljšanje učinkovitosti načrtovanja, omogočanje pravilnega ocenjevanja 
dejavnosti in olajšanje širjenja izkušenj in uspešnih dejavnosti v zvezi s spodbujanjem 
enakosti med ženskami in moškimi, socialnim vključevanjem in bojem proti vsem 
oblikam diskriminacije; 

12. zahteva, da se zagotovi preglednost posredovanja skladov za omogočanje boljšega 
nadzora njihove uporabe, zlasti glede spodbujanja enakosti med moškimi in ženskami, 
boja proti diskriminaciji in socialnega vključevanja, in predlaga strog nadzor nad 
spoštovanjem te zahteve ter zlasti nad uporabo potrebnih ukrepov v primeru kršitve;

13. poziva odbor, ki je edini pristojen, da odloči o uporabi člena 75(3) Uredbe Evropskega 
parlamenta, da vključi svoja priporočila v predlog resolucije.



AD\566217SL.doc 7/7 PE 357.333v02-00

SL

POSTOPEK

Naslov Predlog Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu

Referenčni dokumenti KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)
Pristojni odbor REGI
Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju
FEMM

Okrepljeno sodelovanje ne
Pripravljavec(-ka) mnenja

Datum imenovanja
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
17.3.2005

Obravnava v odboru 20.4.2005 26.4.2005
Datum sprejetja sprememb 26.4.2005
Izid končnega glasovanja za:

proti:
vzdržani:

sprejet soglasno

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda 
Figueiredo, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Anneli 
Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-
Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, 
Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta 
Thomsen, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna 
Záborská

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Zuzana Roithová, Marta Vincenzi

Namestniki  (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Małgorzata Handzlik, Erna Hennicot-Schoepges


	566217sl.doc

