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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Włączanie problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego i politycznego ma istotne 
znaczenie dla konkurencyjności oraz gospodarczej i społecznej spójności modelu 
europejskiego, a propagowanie równości kobiet i mężczyzn jest jednym z celów Unii 
zawartych w Traktatach (por. Traktat Amsterdamski). Cele postawione w ramach europejskiej 
strategii konkurencyjności (agenda lizbońska) obejmują podniesienie poziomu zatrudnienia 
kobiet do 60% do 2010 r. Ogólne uregulowania dotyczące funduszy strukturalnych na okres 
2000-2006 (por. ...) przewidują włączanie problematyki płci do głównego nurtu życia 
społecznego i politycznego na wszystkich poziomach procesu planowania, od analiz po 
stawianie celów, monitoring i ocenę. Takie szerokie podejście do tego zagadnienia powinno 
zostać utrzymane i stanowić podstawę dalszego rozwoju.

W obecnej formie przedstawiony przez Komisję projekt rozporządzenia nie zawiera 
koniecznych celów związanych z włączaniem równych szans do głównego nurtu w polityce 
rozwoju regionalnego. Zgodnie z projektem, EFRR miałby zostać wykorzystany do 
programów konkurencyjności regionalnej opartej na wsparciu innowacji, ekonomii wiedzy, 
przedsiębiorczości, ochrony środowiska naturalnego i zapobieganiu ryzyka. Ważne jest to, że 
poczyniono wyraźne odniesienia do równych szans tylko w związku z celem europejskiej 
współpracy terytorialnej (art. 6), a nie z działaniami planowanymi w ramach innych celów.

Z drugiej strony, EFS miałby zostać wykorzystany do finansowania programów krajowych 
wspierających europejską strategię zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem integracji 
społecznej. Podejście to sugeruje, że działania z zakresu równości szans byłyby finansowanie 
tylko poprzez EFS, co jest uzgodnieniem niezadowalającym z bardzo wielu powodów, oraz 
dlatego, że sprzeciwia się ono zasadzie włączania problematyki płci do głównego nurtu życia 
społecznego i politycznego w ramach funduszy strukturalnych, określonej w rozporządzeniu 
Rady 96/C 386/01 z dnia 2 grudnia 1996 r.

Państwa Członkowskie poczyniły zobowiązanie dotyczące włączania problematyki płci w 
związku ze Wspólnotowymi Ramami Wsparcia, jednak nie udało im się tego zobowiązania 
wypełnić w praktyce. Wobec faktu, że instrumenty te nie będą kontynuowane, inicjatywa 
Equal wraz z innymi inicjatywami Wspólnoty również zniknie, istnieje niebezpieczeństwo, że 
w ogólnym ujęciu nie zostanie odpowiednio uwzględniony szczególny strategiczny wkład, 
jaki polityka równości szans może wnieść na poziomie regionalnym w celu poprawy jakości 
życia, godnego życia i konkurencyjności w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z tym, należy zwrócić uwagę na rolę, jaką już odegrał EFRR w okresie 
programowym 2000-2006 w promowaniu nowych form zaangażowania na rynku pracy oraz 
w związku z mobilnością, dostępem do usług, bezpieczeństwem i ochroną środowiska 
naturalnego w obszarach miejskich – czyli z zagadnieniami, które mają istotny wpływ na 
jakość życia kobiet. Jednakże w zaproponowanym rozporządzeniu nie ma jasnego odniesienia 
do wdrażania idei włączania problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego 
i politycznego jako istotnego środka o wartości dodanej dla przywrócenia właściwej 
równowagi w regionach (punkt uzasadnienia 6a (nowy)).

W odniesieniu do poszczególnych artykułów projektu, definicja obszarów wymagających 
dodatkowego wsparcia, podana w art. 10 i 11 (obszary charakteryzujące się występowaniem 
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naturalnych utrudnień i regiony peryferyjne) jest zbyt wąska. Z punktu widzenia równości 
szans, konieczne są nowe kryteria w celu wprowadzenia działań dla regionów o znacznej 
nierównowadze demograficznej, która ma nieproporcjonalny wpływ na kobiety (np. regiony 
o niskim odsetku urodzeń i wysokiej koncentracji osób powyżej sześćdziesiątego piątego roku 
życia). W związku z tym należy pamiętać, że Komisarz Danuta Hubner zapewniła, iż Komisja 
popiera ideę, aby zwrócić większą uwagę na regiony charakteryzujące się długoterminowym 
występowaniem naturalnych lub demograficznych utrudnień.

Sprawozdawczymi komisji opiniodawczej jest również zdania, że postanowienia wyłączające 
mieszkalnictwo z kwalifikowania się do wsparcia z EFRR (art. 7 lit. d) powinny zostać 
zweryfikowane, szczególnie w związku z celem współpracy terytorialnej. Odstępstwo 
uczynione  między innymi dla tymczasowych mieszkań dla osób spoza Wspólnoty ułatwiłoby 
jednoczenie się rodzin robotników często zmuszonych do mieszkania w bardzo złych 
warunkach wraz z innymi robotnikami.

Większą uwagę należy zwrócić na zagadnienie integracji społecznej – cel Wspólnoty, którego 
nie można zostawić tylko dla EFS; udział EFRR w finansowaniu działań zakresu EFS 
w obszarach miejskich w związku z celami konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia 
powinien zostać zwiększony tak, aby zapewnić lepszą interakcję miedzy działaniami 
podejmowanymi w ramach tych dwóch funduszy.

Na koniec, w ustępach rozporządzenia mówiących o zarządach, radach nadzorczych i 
organach kontroli powinny znaleźć się postanowienia dotyczące równego udziału w nich 
mężczyzn i kobiet, aby zapobiec wszelkiej dyskryminacji i propagować równy dostęp do 
zasobów EFRR. W przeszłości właśnie brak równowagi w reprezentacji płci był jedną z 
najbardziej negatywnych cech procesu mianowania członków władz zarządczych, 
nadzorczych i kontroli funduszy strukturalnych w wielu Państwach Członkowskich.
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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

(6a) W odniesieniu do rezolucji Rady z dnia 
2 grudnia 1996 r. w sprawie włączania 
równości szans dla mężczyzn i kobiet do 
europejskich funduszy strukturalnych, 
propagowanie równości płci powinno być 
włączone do programów finansowych 
z EFRR.

Uzasadnienie

Zasada włączania problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego i politycznego 
powinna być podtrzymana w rozporządzeniu EFRR.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 8

(8) działania na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw, wspierane przez EFRR, 
winny koniecznie uwzględniać i wspierać 
wdrażanie postanowień Europejskiej Karty 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przyjętej 
podczas posiedzenia Rady Europejskiej 
w Santa Maria de Feira.

(8) działania na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw, wspierane przez EFRR, 
winny koniecznie uwzględniać i wspierać 
wdrażanie postanowień Europejskiej Karty 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przyjętej 
podczas posiedzenia Rady Europejskiej 
w Santa Maria de Feira, oraz uwzględniać 
potrzebę specjalnych działań, jakie mają 
zostać podjęte we wspieraniu 
przedsiębiorczości kobiet.

Uzasadnienie

Przedsiębiorczość kobiet w sektorze MŚP jest bardzo ograniczana w wielu Państwach 
Członkowskich poprzez brak odpowiedniego wsparcia ze strony państwa. To zniechęca 

  
1 Dz.U. C ... /Dotychczas niepublikowane w DZ.U.



PE 355.531v01-00 6/9 PA\558853PL.doc

PL

kobiety do pracy, co pokazują niezwykle wysokie poziomy bezrobocia kobiet. Ta sytuacja 
osłabia konkurencyjność, jakość życia i wydajność europejskiego systemu gospodarczego.

Poprawka 3
Art. 1 akapit 2

Ustanawia ono przepisy szczególne 
dotyczące traktowania obszarów miejskich 
i wiejskich, obszarów zależnych od 
rybołówstwa oraz obszarów 
charakteryzujących się występowaniem
naturalnych utrudnień. 

Ustanawia ono przepisy szczególne 
dotyczące traktowania obszarów miejskich 
i wiejskich, obszarów zależnych od 
rybołówstwa oraz obszarów 
charakteryzujących się występowaniem
naturalnych i demograficznych utrudnień. 

Uzasadnienie
W celu zapewnienia, że postanowienia są spójne i prezentują podejście całościowe, należy 
dokonać jasnego odniesienia do obszarów charakteryzujących się występowaniem
demograficznych utrudnień, które mają wpływ na obszary słabo zaludnione.

Poprawka 4
Art. 2 akapit 2

W swoich działaniach EFRR kieruje się 
priorytetami wspólnotowymi, 
a w szczególności potrzebą wzmocnienia 
konkurencyjności i innowacji w celu 
stworzenia stabilnych miejsc pracy oraz 
promowania rozwoju w przyjazny dla 
środowiska sposób. 

W swoich działaniach EFRR kieruje się 
priorytetami wspólnotowymi, 
a w szczególności potrzebą wzmocnienia 
konkurencyjności i innowacji w celu 
stworzenia stabilnych miejsc pracy, 
propagowania integracji społecznej, 
zwalczania dyskryminacji oraz promowania 
rozwoju w przyjazny dla środowiska sposób. 

Uzasadnienie

Są to cele Wspólnoty, do których w rozporządzeniu powinny być poczynione jasne 
odniesienia.

Poprawka 5
Art. 4 pkt 2)

2) Społeczeństwo informacyjne, w tym 
rozwój treści, usług i aplikacji na poziomie
lokalnym, poprawa dostępności i rozwój 
publicznych usług on-line, wsparcie i usługi
na rzecz MŚP w procesie adaptacji 
i skutecznego wykorzystywania technologii

2) Społeczeństwo informacyjne, w tym 
rozwój treści, usług i aplikacji na poziomie
lokalnym, poprawa dostępności i rozwój 
publicznych usług on-line, wsparcie i usługi
na rzecz MŚP w procesie adaptacji 
i skutecznego wykorzystywania technologii
informacyjnych i komunikacyjnych, 
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informacyjnych i komunikacyjnych; szczególnie dla grup społecznie 
odsuniętych;

Uzasadnienie
Kobiety, a szczególnie starsze kobiety mają szczególnie trudny dostęp do technologii
informacyjnych i komunikacyjnych. Cel ten musi obejmować wszystkie grupy społeczne.

Poprawka 6
Art. 5 pkt 1) lit. d a) (nowa)

da) wspieranie przedsiębiorczości kobiet 
poprzez działania finansujące, ułatwiające 
kobietom dostęp do rynku pracy 
i umożliwiające czasowe wycofywanie się 
z niego; działania takie będą obejmować 
wprowadzanie autorytetów biznesowych, 
wsparcie macierzyńskie dla 
przedsiębiorców, a także usługi wsparcia 
dla dzieci i osób starszych.

Uzasadnienie

Zamiarem takich działań jest zwolnienie kobiet z różnych obowiązków, które utrudniają im 
wejście na rynek pracy.

Poprawka 7
Art. 5 pkt 3 a) (nowy)

3a) turystyka, w tym promowanie 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
stanowiącego o przyszłym zrównoważonym 
rozwoju turystyki, ochrona i wzbogacanie 
dziedzictwa kulturowego w ramach 
promowania rozwoju gospodarczego, 
pomoc na rzecz poprawy usług 
turystycznych poprzez wprowadzanie 
nowych usług o większej wartości dodanej.

Uzasadnienie

Przenosi art. 4 ust. 5. Wsparcie dla turystyki nie powinno być pozostawione poza priorytetami 
Celu 2, szczególnie w zawiązku z faktem, że siłą robocza tego sektora to głównie kobiety.

Poprawka 8
Art. 7 lit. d)
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d) mieszkalnictwo; d) mieszkalnictwo, z wyjątkiem, wyłącznie 
w ramach priorytetu konwergencji, 
szczególnych rodzajów działań społecznych, 
takich jak mieszkania komunalne dla grup 
chronionych oraz mieszkania tymczasowe 
dla imigrantów spoza Wspólnoty;

Uzasadnienie

Zapewnienie, że budowa lub renowacja mieszkań dla szczególnie narażonych grup i świeżo 
przybyłych imigrantów spoza Wspólnoty będzie kwalifikować się do wydatków w ramach 
priorytetu konwergencji, zgodnie z celami społecznymi i innymi celami wspólnotowej polityki 
spójności oraz że polityka ta będzie bardziej skutecznie walczyła z narastającymi problemami 
strukturalnymi wynikającymi z przepływu imigrantów spoza Wspólnoty.

Poprawka 9
Art. 8 ust. 2

2. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr (…)
finansowanie z EFRR środków 
przewidzianych w ramach celu, jakim jest
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie”, objętego zakresem 
rozporządzenia (WE) nr (…) w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zostają zwiększone do 10% w ramach 
rozpatrywanego priorytetu. 

2. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr (…)
finansowanie z EFRR środków 
przewidzianych w ramach celu, jakim jest
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie”, objętego zakresem 
rozporządzenia (WE) nr (…) w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zostają zwiększone do 20% w ramach 
rozpatrywanego priorytetu.

Uzasadnienie

W związku z pozytywnym doświadczeniem zdobytym w ramach programu Urban, należącego 
do inicjatyw wspólnotowych, finansowanie w ramach EFRR działań związanych ze 
środowiskiem miejskim realizowanych jako część EFS powinno zostać zwiększone tak, aby 
władze lokalne miały większy margines dla rozwiązywania lokalnych problemów.

Poprawka 10
Art. 10 nagłówek

Obszary charakteryzujące się 
występowaniem naturalnych utrudnień

Obszary charakteryzujące się 
występowaniem naturalnych 
i demograficznych utrudnień

Uzasadnienie

Obszary charakteryzujące się występowaniem demograficznych utrudnień (niski odsetek 
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urodzeń i wysoka koncentracja osób starszych w społeczeństwie) są w szczególnie trudnej 
sytuacji pod względem rozwoju, w której kobiety są nieproporcjonalnie mocno pokrzywdzone. 

Poprawka 11
Art. 10 akapit 1

Programy regionalne współfinansowane 
przez EFRR, obejmujące obszary 
charakteryzujące się występowaniem 
naturalnych utrudnień, określone w art. 52 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr (…) 
powinny zwrócić szczególną uwagę na 
specyficzne trudności występujące na
tych obszarach. 

Programy regionalne współfinansowane 
przez EFRR, obejmujące obszary 
charakteryzujące się występowaniem 
naturalnych utrudnień, określone w art. 52 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr (…) 
oraz obszary charakteryzujące się 
występowaniem demograficznych 
utrudnień, o których mowa w art. (...) tego 
rozporządzenia, powinny zwrócić 
szczególną uwagę na specyficzne trudności 
występujące na tych obszarach.

Uzasadnienie

Obszary charakteryzujące się występowaniem demograficznych utrudnień (niski odsetek 
urodzeń i wysoka koncentracja osób starszych w społeczeństwie) są w szczególnie trudnej 
sytuacji pod względem rozwoju, w której kobiety są nieproporcjonalnie mocno pokrzywdzone.

Poprawka 12
Art. 14 ust. 3 a (nowy)

3a. Państwa Członkowskie zapewnią 
zrównoważoną reprezentację mężczyzn 
i kobiet w organie zarządzającym oraz 
organie certyfikującym i kontroli, o których 
mowa w art. 14 ust. 1.

Uzasadnienie

Właściwa równowaga płci w składach zarządów, rad nadzorczych i organów kontroli jest 
konieczna w celu zabezpieczenia przed dyskryminacją oraz propagowania dostępu do 
zasobów EFRR. W przeszłości miał miejsce znaczny brak równowagi w reprezentacji płci 
między członkami zarządów, rad nadzorczych i organów kontroli funduszy strukturalnych 
w wielu Państwach Członkowskich.
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