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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Integracija načela enakosti spolov je ključna za konkurenčnost ter ekonomsko in socialno 
kohezijo evropskega modela, spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami pa je vključeno 
v cilje Unije, ki so določeni v pogodbah (glej Amsterdamsko pogodbo). Cilji, določeni kot del 
evropske strategije o konkurenčnosti (program lizbonske strategije), vsebujejo povečanje 
števila zaposlenih žensk na 60 % do leta 2010. Splošna uredba o strukturnih skladih za 
obdobje 2000–2006 (glej ...) zagotavlja integracijo načela enakosti spolov na vseh stopnjah 
postopka načrtovanja, od analiz do določanja ciljev, od spremljanja do ocenjevanja. Ta 
čezmejni pristop je treba vzdrževati in nadgraditi.

Predlog Komisije za uredbo, kot je oblikovan sedaj, ne omogoča potrebnega vključevanja 
ciljev enakih možnosti v politiko regionalnega razvoja. V skladu z določbami predloga bi se 
ESRR uporabljal za programe regionalne konkurenčnosti, osnovane na podpori za inovacije, 
ekonomijo znanja, podjetništvo, varstvo okolja in preprečevanje tveganja. Pomembno je 
izrecno sklicevanje na enake možnosti v povezavi samo s ciljem Evropskega teritorialnega 
sodelovanja (člen 6) in ne z dejavnostmi, ki spadajo pod druge cilje.

Po drugi strani pa bi se ESS uporabil za financiranje nacionalnih programov v podporo 
evropski strategiji zaposlovanja s posebnim poudarkom na socialni vključenosti. Ta pristop 
namiguje, da bo ESS sam kril ukrepe enakih možnosti, kar je nezadovoljiva ureditev zaradi 
številnih razlogov in je v nasprotju z integracijo načela enakosti spolov znotraj strukturnih 
skladov, določenih v Resoluciji Sveta 96/C 386/01 z dne 2. decembra 1996.

Države članice so se zavezale k vključevanju v povezavi z okviri podpore Skupnosti (QSF), 
vendar jim ni uspelo izpolniti obveze v zvezi s praktičnimi ukrepi. Če naj bi se ti instrumenti 
odpravili in če naj bi pobuda Skupnosti Equal, skupaj z drugimi pobudami Skupnosti, prav 
tako izginila, obstaja nevarnost, da se na splošno ne bo upoštevalo izjemnega strateškega 
prispevka, ki ga lahko dajo enake možnosti na regionalni ravni za izboljšanje kakovosti 
življenja, dobrega počutja in konkurenčnosti v državah članicah EU.

V povezavi s tem je treba opozoriti na vlogo, ki jo že ima ESRR med programskim obdobjem 
2000–2006 pri spodbujanju novih oblik vključenosti na delovnem trgu, in v povezavi z 
mobilnostjo, dostopom do storitev, varnostjo in varstvom okolja v mestnih območjih – vsa ta 
vprašanja imajo velik vpliv na kakovost življenja žensk. Vendar v predlagani uredbi ni 
izrecnega sklicevanja na izvajanje integracije načela enakosti spolov kot ključnega sredstva 
dodane vrednosti za obnovo primerne uravnoteženosti v regijah (Uvodna izjava 6a (novo)).

Kar zadeva določene člene predloga je opredelitev območij, ki potrebujejo dodatno podporo 
iz členov 10 in 11 (območja z naravnimi ovirami in najbolj obrobne regije), preveč 
omejujoča. S stališča enakih možnosti so potrebna nova merila z namenom uvedbe ukrepov 
za regije z izrazitimi demografskimi neravnovesji, ki bodo nesorazmerno vplivala na ženske 
(tj. regije z nizko rodnostjo in visokim številom prebivalstva, starejšega od petinšestdeset let). 
V povezavi s tem je treba spomniti, da je komisarka Hubner zagotovila, da se je Komisija 
strinjala s tem, da se posveča več pozornosti regijam z večjimi dolgotrajnimi naravnimi ali 
demografskimi ovirami.
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Pripravljavka osnutka zavzema stališče, da je treba pregledati določbo, ki izključuje 
nastanitev iz upravičenosti do prispevkov iz ESRR (člen 7, točka d), zlasti v povezavi s ciljem 
teritorialnega sodelovanja. Odstopanje od, med drugim, začasne nastanitve za državljane 
nečlanic Skupnosti bi olajšalo ponovno združitev delavcev, ki morajo pogosto živeti v 
nevzdržnih nastanitvah skupaj s sodelavci, s svojimi družinami.

Večjo pozornost je treba nameniti socialni vključenosti – cilju skupnosti, ki ga ne bi smeli 
prepustiti samo ESS – in treba je povečati del financiranja za ukrepe ESS v mestnih območjih 
v povezavi s ciljem regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, da bi tako zagotovili večje 
medsebojno delovanje teh dveh skladov.

Nazadnje je potrebno uravnoteženo sodelovanje med moškimi in ženskami v upravnih, 
nadzornih in revizijskih organih, določenih v uredbi, za zaščito pred diskriminacijo in za 
spodbujanje enakega dostopa do virov ESRR. V preteklosti je bilo neravnovesje v 
zastopanosti spolov ena najbolj nadležnih lastnosti postopka imenovanja članov upravnih in 
nadzornih organov strukturnih skladov v številnih državah članicah.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za razvoj kot odgovorni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 
2. decembra 1996 o integraciji enakih 
možnosti moških in žensk v evropske 
strukturne sklade, je treba vključiti 
spodbujanje enakosti spolov v programe, ki 
jih financira ESRR.

Obrazložitev

Integracijo načela enakosti spolov je treba ohraniti v uredbi ESRR.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

Treba je zagotoviti, da ukrep, ki ga podpira 
ESRR v korist malih in srednje velikih 
podjetij, upošteva in podpira izvajanje 
Evropske listine za mala in srednje velika 
podjetja, ki je bila sprejeta na zasedanju 
Evropskega sveta v Santa Maria de Feiri.

Treba je zagotoviti, da ukrep, ki ga podpira 
ESRR v korist malih in srednje velikih 
podjetij, upošteva in podpira izvajanje 
Evropske listine za mala in srednje velika 
podjetja, ki je bila sprejeta na zasedanju 
Evropskega sveta v Santa Maria de Feiri in 
upošteva tudi potrebo po posebnih ukrepih 
za podporo ženskega podjetništva.

Obrazložitev

Žensko podjetništvo v MSP je močno ovirano v številnih državah članicah zaradi 
pomanjkanja ustrezne podpore socialnega skrbstva. To odvrača ženske od dela, kot je 
razvidno iz posebej visokih ravni brezposelnosti žensk. To stanje ovira konkurenčnost, 
kakovost življenja in učinkovitost evropskega gospodarskega sistema.

  
1 UL C .../Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Člen 1, pododstavek 2

Določa posebne določbe glede obravnave 
mest in podeželja, področij, odvisnih od 
ribištva, najbolj obrobnih regij in področij z 
naravnimi ovirami.

Določa posebne določbe glede obravnave 
mest in podeželja, področij, odvisnih od 
ribištva, najbolj obrobnih regij in področij z 
naravnimi in demografskimi ovirami.

Obrazložitev

Za zagotovitev doslednosti in celovitosti določb se je treba izrecno sklicevati na demografske 
ovire, ki vplivajo na redko poseljena območja.

Predlog spremembe 4
Člen 2, pododstavek 2

Pri tem ESRR upošteva prednostne naloge 
Skupnosti, zlasti potrebe po izboljšanju 
konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju 
trajnih delovnih mest in po spodbujanju 
okolju prijazne rasti.

Pri tem ESRR upošteva prednostne naloge 
Skupnosti, zlasti potrebe po izboljšanju 
konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju 
trajnih delovnih mest, spodbujanju socialne 
vključenosti, boju proti diskriminaciji in po 
spodbujanju okolju prijazne rasti.

Obrazložitev

To so cilji Skupnosti, na katere se je treba izrecno sklicevati v uredbi.

Predlog spremembe 5
Člen 4, točka 2)

2) Informacijska družba, vključno z 
razvojem lokalnih vsebin, storitev in 
uporabniških programov, izboljšanje dostopa 
do on-line javnih storitev in razvoja le-teh, 
pomoč in storitve MSP za sprejem in 
učinkovito uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (ICT);

2) Informacijska družba, vključno z 
razvojem lokalnih vsebin, storitev in 
uporabniških programov, izboljšanje dostopa 
do on-line javnih storitev in razvoja le-teh, 
pomoč in storitve MSP za sprejem in 
učinkovito uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (ICT), zlasti za 
socialno izključene skupine;

Obrazložitev

Ženske, zlasti starejše ženske, so v posebno neugodnem položaju kar zadeva dostop do ICT. 
Ta cilj mora biti družbeno vključujoč.
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Predlog spremembe 6
Člen 5, točka 1), točka d a) (novo)

da) podpiranje ženskega podjetništva s 
finančnimi ukrepi, zato da bi omogočili 
lažji dostop žensk do trga dela in njihov 
začasen umik iz trga; ti ukrepi vsebujejo 
uvedbo poslovnih mentorjev, materinske 
podpore za podjetnice ter pomožne storitve 
za otroke in starejše občane.

Obrazložitev

Namen takih ukrepov je razbremeniti ženske številnih odgovornosti, ki otežujejo njihov vstop 
na trg delovne sile.

Predlog spremembe 7
Člen 5, točka 3 a) (novo)

3a) turizem, vključno s spodbujanjem 
naravnih in kulturnih dobrin kot 
potenciala za razvoj trajnostnega turizma, z 
zaščito in krepitvijo kulturne dediščine v 
podporo gospodarskemu razvoju, s pomočjo 
za izboljšanje upravljanja turističnih 
storitev prek novih storitev z višjo dodano 
vrednostjo.

Obrazložitev

Prevzema člen 4(5). Podpora turizmu ne bi smela biti izključena iz prednostnih nalog za 
področja cilja 2, zlasti glede na dejstvo, da je delovna sila sektorja predvsem ženskega spola.

Predlog spremembe 8
Člen 7, točka d)

d) nakup stanovanj; d) nakup stanovanj z izjemo, le v okviru 
konvergenčne prednostne naloge, 
določenih vrst socialnih ukrepov, kot sta 
ustrezno opremljena nastanitev za zaščitene 
skupine in začasna nastanitev za 
priseljence iz držav nečlanic Skupnosti;
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Obrazložitev

Zagotavljanje upravičenosti izdatkov za gradnjo ali obnovo nastanitev znotraj okvira 
prednostnih nalog konvergenčnosti, za določene ranljive skupine in za novo prispele 
priseljence iz držav zunaj Skupnosti je v skladu, tako s socialnimi, kot tudi drugimi cilji 
kohezijske politike Skupnosti in ne more narediti te politike bolj učinkovite pri reševanju 
strukturnih težav, ki izvirajo iz migracijskih tokov držav nečlanic Skupnosti. 

Predlog spremembe 9
Člen 8, odstavek 2

2. Z odstopanjem od člena 33(2) Uredbe 
(ES) št. (...), naj se ESSR podpora ukrepom 
iz cilja „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“, ki spadajo v okvir Uredbe 
(ES) št. (...) o Evropskem socialnem skladu, 
poveča za 10 % obravnavane prednostne 
naloge.

2. Z odstopanjem od člena 33(2) Uredbe 
(ES) št. (...), naj se ESSR podpora ukrepom 
iz cilja „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“, ki spadajo v okvir Uredbe 
(ES) št. (...) o Evropskem socialnem skladu, 
poveča za 20% obravnavane prednostne 
naloge.

Obrazložitev

Glede na pozitivne izkušnje, pridobljene s programom pobude Skupnosti Urban, je treba 
povečati financiranje ESRR za ukrepe, povezane z urbanim okoljem, ki spadajo pod ESS, tako 
da bi lokalnim oblastem dali več prostora za delovanje pri soočanju z lokalnimi težavami.

Predlog spremembe 10
Člen 10, naslov

Območja z naravnimi ovirami Območja z naravnimi in demografskimi
ovirami

Obrazložitev

Območja z določenimi demografskimi ovirami (nizka rodnost, visok odstotek starejših ljudi 
med prebivalstvom) so posebej prikrajšana glede na razvoj in te razmere nesorazmerno 
vplivajo na ženske.

Predlog spremembe 11
Člen 10, pododstavek 1

Regionalni programi, ki jih sofinancira 
ESRR in ki zajemajo območja z naravnimi 
ovirami, kot je navedeno v členu 52 (1) b) 
Uredbe (ES) št. (...), so zlasti pozorni na 

Regionalni programi, ki jih sofinancira 
ESRR in ki zajemajo območja z naravnimi 
ovirami, kot je navedeno v členu 52 (1) b) 
Uredbe (ES) št. (...), in demografskimi 
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obravnavo posebnih težav, s katerimi se 
srečujejo navedena območja.

ovirami iz člena (...) te Uredbe, so zlasti 
pozorni na obravnavo posebnih težav, s 
katerimi se srečujejo navedena območja.

Obrazložitev

Območja z določenimi demografskimi ovirami (nizka rodnost, visok odstotek starejših ljudi 
med prebivalstvom) so posebej prikrajšana glede na razvoj in te razmere nesorazmerno 
vplivajo na ženske.

Predlog spremembe 12
Člen 14, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice zagotovijo uravnoteženo 
zastopanost moških in žensk v enotnem 
organu upravljanja, enotnem organu za 
potrjevanje in enotnem revizijskem organu 
iz člena 14(1).

Obrazložitev

Za zaščito pred kakršno koli diskriminacijo in za spodbujanje enakega dostopa do virov 
ESRR je potrebna primerna uravnoteženost med spoloma v sestavi upravnih in nadzornih 
organov. V preteklosti je prišlo do večjih neskladnosti pri zastopanosti spolov med člani 
uprave strukturnih skladov, nadzornih organov in številnih držav članic.
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