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KRÓTKIE UZASADNIENIE

En février 2004, la Commission Européenne a adopté, d'une part sa proposition sur les 
perspectives financières de l'Union élargie pour la période 2007-2013 et, d'autre part le 
Troisième rapport sur la cohésion.

Le rapport conclut que l'Elargissement représente un défi sans précédent pour la compétitivité 
et la cohésion interne de l'Union, ayant en effet conduit à l'accroissement de l'écart de 
développement économique, à un décalage géographique des disparités vers l'est et à une 
situation de l'emploi plus difficile.

L'ensemble de l'Union fait face à des défis résultant entre autres, d'une accélération de la 
restructuration économique, du développement de l'économie de la connaissance, d'une 
population vieillissante et d'une croissance de l'immigration.

Selon le Troisième rapport sur la cohésion, la politique de cohésion de l'Union devrait 
apporter une solution à ces défis en intégrant les objectifs de l'agenda de Lisbonne et de 
Göteborg pour le développement durable, le plein emploi, une productivité accrue, une 
cohésion sociale et une protection de l'environnement renforcées.

Le  nouveau Règlement du Conseil portant "dispositions générales sur le Fonds Européen de 
Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion" s'inscrit dans le 
cadre des cinq propositions concernant les cinq nouveaux Règlements visant à réformer la 
politique de cohésion pour la période 2007-2013.

Le Règlement général définit des règles, normes et principes communs applicables au Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER), au Fonds Social Européen (FSE), et au 
Fonds de cohésion.

La réforme envisagée, qui a pour but de simplifier la gestion des fonds structurels, présente un 
certain nombre d'innovations parmi lesquelles le regroupement des programmes autour de 
trois axes " convergence", "compétitivité régionale et emploi" et "coopération territoriale " et 
d'autres changements majeurs dont le financement, dans la mesure du possible, des 
programmes de cohésion par un fonds unique.

Les obligations stipulées dans le Traité CE en matière d'égalité des chances des femmes et des 
hommes prévoyant l'intégration de la dimension d'égalité des chances dans toutes les actions 
et programmes communautaires et l'adoption d'actions spécifiques pour les femmes, avaient 
déjà été transposées dans les Règlements relatifs aux fonds structurels pour la période 2000-
2006.
L'ancien Règlement Général No 1260/1999 relatif aux Fonds structurels avait d'ailleurs fait de 
l'égalité des chances un objectif clé de l'action des fonds.

Si l'on peut se réjouir que ces dispositions fondamentales sur l'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes sont reprises dans les nouveaux Règlements relatifs aux fonds 
structurels pour la période 2007-2013 ainsi que dans le Règlement Général sur les fonds, le 
principe de l'élimination de toutes les formes de discriminations, notamment celles qui visent 
les personnes handicapées, ainsi que l'objectif d'inclusion sociale ne sont cependant pas inclus 
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dans le Règlement Général en tant qu'objectifs prioritaires de la Communauté.

Parmi les Fonds structurels, le Fonds social européen continue à jouer un rôle majeur dans la 
réalisation de l'objectif de l'égalité des chances. Il est cependant nécessaire d'étendre cet 
objectif aux autres fonds car des inégalités dans les domaines de l'environnement, des 
transports, du développement rural, de la pêche etc. persistent.

Le rapporteur s'inquiète également des demandes visant à exclure les organisations non 
gouvernementales et les organismes actifs dans le domaine de l'égalité des chances de la liste 
des partenaires figurant à l'article 10 et insiste non seulement sur le maintien de ces 
organismes mais aussi pour une extension de la liste aux organismes actifs dans le domaine de 
l'inclusion sociale et de la lutte contre les discriminations.

Force est par ailleurs de s'interroger sur l'absence, dans la proposition de la Commission, 
d'une mention de la nécessité d'une composition équilibrée entre les femmes et les hommes 
dans la composition du Comité de suivi, alors que le Règlement Général 1260/1999 prévoyait 
cette règle importante dans son article 35.

Les fonds devraient, en outre, accorder une attention particulière aux difficultés spécifiques de 
nature économique ou sociale auxquelles sont confrontées les femmes dans les 
agglomérations urbaines.

La transparence dans l'intervention des fonds est un principe fondamental dont le respect doit 
être étroitement contrôlé. Il s'agit là d'un moyen essentiel pour contrôler la destination des 
fonds et vérifier leur bonne utilisation au regard des objectifs de l'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

La mention, dans l'évaluation des fonds, des progrès accomplis en matière de promotion de 
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, de lutte contre les discriminations et 
d'inclusion sociale est essentielle pour déceler les progrès à accomplir.

Il convient également de rappeler l'importance de développer des statistiques et des 
indicateurs ventilés par sexe afin d'améliorer l'efficacité de la programmation et permettre une 
meilleure évaluation des actions financées par les fonds.
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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 we wszystkich etapach 
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 równouprawnienia płci oraz 
zwalczania dyskryminacji w obszarach polityki dotyczących infrastruktury, badań 
naukowych, transportu, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju regionalnego, 
lokalnego, rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, a także rolnictwa i rybołówstwa;

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; 

8. Zwraca się o uwzględnienie odniesienia do wysp, obszarów słabo zaludnionych i 

  
1 Dz.U. C 61 E z dnia 10.3.2004, str. 370
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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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