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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Integrace otázek rovnosti pohlaví má zásadní důležitost pro konkurenceschopnost 
a hospodářskou a sociální soudržnost evropského modelu a podporování rovnosti mezi muži 
a ženami patří mezi cíle Unie, které jsou stanovené ve Smlouvách (viz Amsterdamská 
smlouva). Cíle, které jsou stanovené jako součást evropské strategie konkurenceschopnosti 
(Lisabonská agenda), zahrnují zvýšení počtu žen v zaměstnání na 60 % do roku 2010. 
Všeobecné nařízení o strukturálních fondech pro období 2000–2006 (viz. ...) stanoví, že 
otázky rovnosti pohlaví je třeba integrovat do všech etap plánovacího postupu, od analýzy 
přes stanovení cílů až po monitorování a hodnocení. Tento vše zahrnující přístup je třeba 
zachovat a dále ho rozvíjet. 

Ve své stávající podobě neupravuje návrh nařízení předložený Komisí potřebnou integraci 
cílů rovných příležitostí do politiky regionálního rozvoje. Podle ustanovení v návrhu by byl 
Evropský fond pro regionální rozvoj využíván pro programy regionální konkurenceschopnosti 
založené na podpoře inovace, na hospodářství založeném na znalostech, podnikání, ochraně 
životního prostředí a prevenci rizik. Je příznačné, že výslovná zmínka o rovných 
příležitostech je učiněna pouze v souvislosti s cílem evropská územní spolupráce (článek 6) 
a ne s akcemi, které spadají pod ostatní cíle. 

Evropské strukturální fondy by na druhé straně byly využívány na financování národních 
programů na podporu evropské strategie zaměstnanosti se zvláštním odvoláním na sociální 
začleňování. Tento přístup jakoby naznačoval, že opatření pro rovné příležitosti by byla kryta 
jen z Evropských strukturálních fondů, což je neuspokojivé uspořádání z mnoha důvodů 
a jeden důvod jde proti zásadě integrace otázek rovnosti pohlaví do strukturálních fondů 
zřízených rozhodnutím Rady č. 96/C 386/01 ze dne 2. prosince 1996.

Členské státy na sebe vzaly závazek integrovat otázky rovnosti pohlaví v souvislosti s rámci 
podpory Společenství, ale patřičně tento závazek nerealizovaly do konce pokud jde 
o praktická opatření. Vzhledem k tomu, že používání těchto nástrojů již nemá dále pokračovat 
a k tomu, že Equal, společně s dalšími iniciativami Společenství, má také skončit, nastává zde 
nebezpečí, že se obecně nebude patřičně přihlížet k tomu, jak mohou rovné příležitosti 
výjimečně strategicky přispět na regionální úrovni ke zlepšení kvality života, blahobytu a 
konkurenceschopnosti v členských státech EU. 

V této souvislosti je třeba upozornit na to, jakou roli již hraje Evropský fond pro regionální 
rozvoj v programovacím období 2000–2006 při podpoře novým formám zapojení do 
pracovního trhu a v souvislosti s mobilitou, přístupem ke službám, bezpečností a ochranou 
životního prostředí v městských aglomeracích – přičemž všechny tyto jevy velkou měrou 
ovlivňují kvalitu života žen. V navrhovaném nařízení však není žádná výslovná zmínka 
o realizaci integrace otázek rovnosti pohlaví jako o zásadním prostředku přidané hodnoty pro 
obnovení správné rovnováhy v regionech (bod odůvodnění 6a (nový)). 

Pokud jde o konkrétní články návrhu, je definice oblastí, které vyžadují dodatečnou podporu, 
uvedená v článcích 10 a 11 (oblasti s přírodním znevýhodněním a nejvzdálenější regiony), 
příliš omezující. Z hlediska rovných příležitostí jsou potřebná nová kritéria za účelem 
zavádění opatření pro regiony s významnými demografickými nevyváženostmi, jež budou mít 
nepřiměřený dopad na ženy (např. regiony s nízkou porodností a s vysokou koncentrací osob 
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nad 65 let věku mezi obyvatelstvem). V této souvislosti je třeba připomenout, že komisařka 
Hubnerová vyslovila ujištění, že Komise je pro to, aby se věnovala větší pozornost regionům, 
které trpí významným dlouhodobým přírodním nebo demografickým znevýhodněním.

Navrhovatelka rovněž zastává názor, že by bylo třeba znovu posoudit ustanovení, které 
vylučuje bydlení ze způsobilosti pro příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (čl.7 
písm. d), zejména v souvislosti s cílem územní spolupráce. Výjimka, mezi jiným, pro dočasné 
bydlení pro občany jiných zemích než Společenství, by usnadnila spojování rodin pro 
pracovníky, kteří jsou často nuceni být ubytováni se svými spolupracovníky v neutěšených 
podmínkách. 

Větší pozornost by bylo třeba věnovat sociálnímu začleňování – cíli Společenství, který by 
neměl být ponechán jen na Evropských strukturálních fondech – a podíl Evropského fondu 
pro regionální rozvoj na financování opatření Evropských strukturálních fondů v městských 
aglomeracích v souvislosti s cílem regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost by měl 
být navýšen, tak aby byla zajištěna silnější interakce mezi činnostmi těchto dvou fondů.

A konečně, měla by být vyvážená účast mužů a žen v řídících, kontrolních a auditních 
orgánech upravených v nařízení, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci a aby byl podporován 
rovný přístup ke zdrojům Evropského fondu pro regionální rozvoj. V minulosti byla 
nevyváženost v zastoupení mužů a žen jedním z nejvíce znepokojivých rysů postupu 
jmenování členů řídících, dohlížecích a kontrolních orgánů strukturálních fondů v mnoha 
členských státech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozvoj jako odpovědný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 6 a (nový)

6a) S odvoláním na rozhodnutí Rady ze dne  
2. prosince 1996 o integraci otázek rovnosti 
mužů a žen od Evropských strukturálních 
fondů by měla být podpora pro rovnost 
mužů a žen zahrnuta do programů 
financovaných z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. 

  
1 Úř. věst. C ... /Doposud nezveřejněno v Úř. věst.
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Odůvodnění

Zásada integrace otázek rovnosti pohlaví by měla být v nařízení o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj podpořena.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 8

(8) Je nezbytné zajistit, že akce podporované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj ve
prospěch malých a středních podniků budou 
zahrnovat a podporovat provádění Evropské 
charty pro malé a střední podniky přijaté na 
zasedání Evropské rady v Santa Maria de 
Feira.

(8) Je nezbytné zajistit, že akce podporované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj ve 
prospěch malých a středních podniků budou 
zahrnovat a podporovat provádění Evropské 
charty pro malé a střední podniky přijaté na 
zasedání Evropské rady v Santa Maria de 
Feira a že také budou brát v úvahu, že je 
nutné přijímat zvláštní opatření na podporu 
podnikání žen.

Odůvodnění

Podnikání žen v malých a středních podnicích v mnoha členských státech naráží na závažné 
překážky ve formě nedostatečné podpory v sociální oblasti. To odrazuje ženy od vykonávání 
pracovní činnosti, jak je to vidět z obzvláště vysoké míry nezaměstnanosti žen. Taková situace 
oslabuje konkurenceschopnost, kvalitu života a účinnost evropského hospodářského systému.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 1 pododst. 2

Nařízení stanovuje specifická ustanovení 
týkající se zacházení pro městské 
a venkovské oblasti, oblasti závislé na 
rybolovu, nejvzdálenější regiony a oblasti 
s přírodním znevýhodněním.

Nařízení stanovuje specifická ustanovení 
týkající se zacházení pro městské 
a venkovské oblasti, oblasti závislé na 
rybolovu, nejvzdálenější regiony a oblasti 
s přírodním a demografickým 
znevýhodněním.

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že ustanovení jsou soudržná a zahrnují vše, bylo by třeba učinit výslovnou 
zmínku o demografických znevýhodněních, která postihují řídce osídlené oblasti.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 pododst. 2
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Při této činnosti Evropský fond pro 
regionální rozvoj upřednostňuje priority 
Společenství, zejména potřebu posílení 
konkurenceschopnosti a inovací, vytváření 
udržitelných pracovních míst a podpory 
růstu beroucího ohled na životní prostředí.

Při této činnosti Evropský fond pro 
regionální rozvoj upřednostňuje priority 
Společenství, zejména potřebu posílení 
konkurenceschopnosti a inovací, vytváření 
udržitelných pracovních míst, podpory 
sociálního začleňování, boje proti 
diskriminaci a podpory růstu beroucího 
ohled na životní prostředí.

Odůvodnění

Toto jsou cíle Společenství, o nichž by měla být v nařízení výslovná zmínka.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 bod 2)

2) informační společnost, včetně rozvoje 
místního obsahu, služeb a aplikací, 
zlepšování dostupnosti a rozvoje veřejných 
služeb on-line, pomoci a služeb malým a 
středním podnikům při zavádění a účinném 
využívání informačních a komunikačních 
technologií;

2) informační společnost, včetně rozvoje 
místního obsahu, služeb a aplikací, 
zlepšování dostupnosti a rozvoje veřejných 
služeb on-line, pomoci a služeb malým 
a středním podnikům při zavádění a účinném 
využívání informačních a komunikačních 
technologií, zejména pro sociálně vyloučené 
skupiny;

Odůvodnění 

Ženy, zejména starší, jsou obzvláště znevýhodněné pokud jde o přístup k informačním 
a komunikačním technologiím. Tento cíl musí být sociálně začleňující.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 5 bod 1) písm. d a) (nové)

da) podporující podnikání žen díky 
finančním opatřením, která usnadňují 
ženám přístup na trh práce a umožňují, aby 
se z něho dočasně stáhly; tato opatření 
zahrnují poradce v podnikání, podporu 
v mateřství při podnikání a podpůrné služby 
pro děti a starší občany.

Odůvodnění

Tato opatření jsou zamýšlená proto, aby ženy osvobodila od různých povinností, které jim 
znesnadňují vstup na trh práce.
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Pozměňovací návrh 7
Čl. 5 bod 3 písm. a) (nový)

3a) cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního a kulturního bohatství jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrana a obnova 
kulturního dědictví podporujícího 
hospodářský rozvoj, pomoc pro zlepšení 
nabídky turistických služeb prostřednictvím 
nových služeb s vyšší přidanou hodnotou.

Odůvodnění

Přebírá se čl. 4 odst. 5). Podpora cestovnímu ruchu by neměla chybět mezi prioritami pro 
oblasti cíle 2, zejména proto, že v tomto odvětví pracují převážně ženy.

Pozměňovací návrh 8
Čl.7 písm. d)

d) bydlení; d) bydlení, s výjimkou, výlučně v rámci 
priority konvergence, specifických typů 
sociálního bydlení pro chráněné skupiny 
a dočasného bydlení pro přistěhovalce 
z nečlenských zemí Společenství;

Odůvodnění

Ustanovení o způsobilosti výdajů na výstavbu nebo obnovu bydlení, v rámci priority 
konvergence, pro specifické zranitelné skupiny a pro čerstvé přistěhovalce ze zemí mimo 
Společenství je jednak v souladu se sociálními a jinými cíli politiky soudržnosti Společenství 
a jednak zefektivní tuto politiku při překonávání strukturálních problémů způsobených 
přistěhovaleckými proudy z nečlenských států Společenství.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 8 odst. 2

2. Odchylně od čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 
(…) se financování z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj určené na opatření 
spadající do cíle ,,regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
v oblasti působnosti nařízení (ES) č. (…) 
o Evropském sociálním fondu zvyšuje na 
10 % dané priority.

2. Odchylně od čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) 
č. (…) se financování z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj určené na opatření 
spadající do cíle ,,regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
v oblasti působnosti nařízení (ES) č. (…) 
o Evropském sociálním fondu zvyšuje na 
20 % dané priority.



PE 355.531v01-00 8/1 PA\558853CS.doc

CS

Odůvodnění

Vzhledem k pozitivním zkušenostem s iniciativou Společenství Urban je třeba zvýšit 
financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro opatření týkající se městského 
prostředí, která spadají pod strukturální fondy, a dát tak místním orgánům větší manévrovací 
prostor při řešení místních problémů.

Pozměňovací návrh 10
Článek10, titul

Oblasti s přírodním znevýhodněním Oblasti s přírodním a demografickým 
znevýhodněním

Odůvodnění

Oblasti s výrazným demografickým znevýhodněním (nízká porodnost, vysoké procento 
starších občanů mezi obyvatelstvem) jsou obzvláště znevýhodněné pokud jde o rozvoj a tato 
situace má nepřiměřený dopad na ženy.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 10 pododst. 1

Regionální programy spolufinancované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj 
v oblastech s přírodním znevýhodněním, jak 
je uvedeno v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení 
(ES) č. (…), věnují zvláštní pozornost řešení 
specifických obtíží těchto oblastí.

Regionální programy spolufinancované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj 
v oblastech s přírodním znevýhodněním, jak 
je uvedeno v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení 
(ES) č. (…), a s demografickým 
znevýhodněním, jak je uvedeno v článku 
(…) nařízení (ES) č. (…) věnují zvláštní 
pozornost řešení specifických obtíží těchto 
oblastí.

Odůvodnění

Oblasti s výrazným demografickým znevýhodněním (nízká porodnost, vysoké procento 
starších občanů v obyvatelstvu) jsou ohledně rozvoje obzvláště znevýhodněné a tato situace 
má nepřiměřený dopad na ženy.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 14 odst. 3 a (nový)

3a. Členské státy zajistí vyvážené 
zastoupení mužů a žen ve společných 
řídících, potvrzujících a kontrolních 
orgánech, které upravuje čl. 14 odst. 1.
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Odůvodnění

Vyvážená účast mužů a žen v řídících, dohlížecích a kontrolních orgánech je nezbytná proto, 
aby nedocházelo k jakékoli diskriminaci a aby byl podporován rovný přístup ke zdrojům 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. V minulosti docházelo k výrazné nevyváženosti 
v zastoupení mužů a žen u členů řídících, dohlížecích a kontrolních orgánů strukturálních 
fondů v mnoha členských státech.
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