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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at princippet om lige muligheder for mænd og kvinder og 
ligestillingsprincippet udtrykkeligt er angivet i strukturfondsforordningerne som 
gennemgående dimensioner i planlægningen og gennemførelsen af politiske tiltag,

B. der henviser til, at kvinder udgør flertallet af de personer i befolkningen med en 
videregående uddannelse, men at de dobbelt så hyppigt som mænd ikke er erhvervsaktive 
(21 % for kvinders vedkommende i EU-28 i 2012 mod 8,4 % for mænds1), og at kvinder 
oftere angiver personlige eller familiemæssige årsager til, at de ikke er erhvervsaktive (i 
21 % af tilfældene, mens mænd kun angiver familien som årsag i 0,5 % af tilfældene);

C. der henviser til, at kvinder er mere udsat for ekstrem fattigdom end mænd, og at flere 
kvinder end mænd er ansat under usikre vilkår, især i landdistrikter; der henviser til, at 
usikkerheden for kvinder stiger løbende i byområder, især som følge af den økonomiske 
og finansielle krise;

D. der henviser til, at vurderingerne af programmerne under samhørighedspolitikken for 
perioden 2007-2013, der er finansieret over Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden, viser en generelt god bevidsthed i medlemsstaterne om 
kravene til ligestilling mellem kønnene, når de udarbejder programmerne (70 %), men 
også, at ligestilling mellem kønnene langt fra er effektivt integreret i programmerne 
gennem en klar identifikation af problemer eller målbare mål (mindre end 8 %); der 
henviser til, at den finansielle bistand til fremme af ligestilling mellem kønnene har været 
faldende2;

1. opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med samhørighedspolitikken at udvikle 
programmer og foranstaltninger til fremme af lige økonomisk uafhængighed for kvinder 
og mænd ved at sikre kvinder lige deltagelse på arbejdsmarkedet og i 
erhvervsuddannelser, samtidig med at de så tidligt som muligt bør bekæmpe de fortsatte 
kønsbestemte lønforskelle og dermed også de kønsbestemte pensionsforskelle;  anmoder 
følgelig medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder om at træffe konkrete 
foranstaltninger, der kan realisere kvinders potentiale, hvilket er afgørende for den 
økonomiske genopretning;

2. anmoder medlemsstaterne om at indføre kønsbudgettering i programmer under 
samhørighedspolitikken med henblik på at analysere ikke blot programmer, der er 
specifikt målrettet kvinder, men også alle statslige programmer og politikker, deres 
virkninger på ressourcetildelingen og deres bidrag til ligestilling mellem kvinder og 
mænd;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
2 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf
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3. anmoder medlemsstaterne om at være opmærksomme på de konsekvenser, som 
finanspolitisk konsolidering kan få for kvinder på et senere tidspunkt, og på hvordan 
effektiv gennemførsel af samhørighedspolitikken kan bruges til at minimere disse 
konsekvenser;

4. anmoder medlemsstaterne, regionale og lokale myndigheder om at udvikle innovative 
tiltag og programmer til bekæmpelse af feminiseringen af fattigdom og til fremme af 
social inklusion, især med fokus på de dårligst stillede grupper af kvinder såsom kvinder 
med handicap, enlige mødre, kvinder med store familier, migrantkvinder, kvinder, der er 
ofre for vold, kvinder med ringe uddannelse og kvinder, der er genstand for mangeartede 
og tværgående former for forskelsbehandling; slår til lyd for indsamling af specifikke data 
for kvinder, før der iværksættes programmer og tiltag, så der effektivt kan fokuseres på 
deres konkrete behov;

5. anmoder Kommissionen om i samarbejde med Det Europæiske Ligestillingsinstitut at 
forbedre medlemsstaternes indrapporteringssystemer yderligere ved at indføre og anvende 
indikatorer, så det bliver muligt at vurdere det arbejde, der gøres inden for virkelig 
fremme af ligestilling under samhørighedspolitikken, og i hvilken udstrækning dette 
arbejde er lykkedes; understreger, at der bør bruges kønsopdelte data, når det undersøges, 
om programmerne for samhørighedspolitikken lever op til målsætningerne for ligestilling 
mellem kønnene;

6. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at vurdere samhørighedspolitikkens 
indvirkning på kvinders situation i almindelighed og på strukturfondenes indvirkning 
derpå i særdeleshed med henblik på at sikre passende tiltag og effektiv gennemførsel af 
programmerne for 2014-2020;

7. opfordrer medlemsstaterne til at bruge de EU-midler, der er til rådighed, mere aktivt for at 
fremme ligebehandling for kvinder og udviklingen af familievenlige, økonomisk 
overkommelige og tilgængelige pasningsfaciliteter af høj kvalitet og andre sociale 
strukturer; understreger betydningen af at forene arbejdsliv og familieliv i forbindelse med 
lige mulighed og tiltag, der skal bekæmpe arbejdsløshed og social udstødelse;

8. opfordrer indtrængende til, at der rettes særlig opmærksomhed mod de kulturelle og 
kreative sektorer, der bidrager til at nå ”Europa 2020”-strategiens målsætninger, især dem 
for jobskabelse; understreger disse sektorers uundværlige bidrag til udviklingen af 
regioner og byer; opfordrer til, at en målrettet videreuddannelse af kvinder inden for disse 
sektorer fremmes på vedholdende måde for at sikre, at kvinders kvalifikationer effektivt 
kan udnyttes, og nye jobmuligheder kan skabes; 

9. anmoder medlemsstaterne om at finde løsninger til nedbringelse af arbejdsløsheden blandt 
kvinder, således at de undgår at blive uforholdsmæssigt udsat for mobilitet af 
karrieremæssige årsager, eftersom dette har en direkte og skadelig indvirkning på børn;

10. anmoder Kommissionen om at fremme udveksling af bedste praksis mellem 
mellemstaterne om kønsmainstreaming i programmerne under samhørighedspolitikken.
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