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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Lika möjligheter för män och kvinnor och principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv anges uttryckligen i strukturfondsförordningarna som 
övergripande dimensioner av politikens inriktning och genomförande.

B. Jämfört med män är det mer än dubbelt så vanligt att kvinnor inte är förvärvsarbetande, 
trots att kvinnor är i majoritet när det gäller innehav av en examen från högre utbildning 
(21,0 procent av kvinnorna i EU-28 2012 jämfört med 8,4 procent av männen1). Kvinnor 
anger också oftare personliga skäl eller familjeskäl som anledning till att de inte 
förvärvsarbetar (21 procent av fallen, medan bara 0,5 procent av de icke-
förvärvsarbetande männen anger familjen som en anledning).

C. Kvinnor löper större risk att hamna i extrem fattigdom jämfört med män, och fler kvinnor 
än män har osäkra anställningsförhållanden, särskilt på landsbygden. De osäkra 
förhållandena ökar stadigt för kvinnor i stadsområden, särskilt till följd av den 
ekonomiska och finansiella krisen.

D. Utvärderingarna av de sammanhållningspolitiska program för 2007–2013 som 
samfinansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
Sammanhållningsfonden visar visserligen att det i medlemsstaterna generellt finns god 
kunskap om jämställdhetskraven i samband med att programmen inrättas (70 procent2), 
men utvärderingarna visar också att jämställdheten knappast är verkligt integrerad i 
programmen genom tydlig kartläggning av problemområden eller kvantifierbara mål 
(mindre än 8 procent). Det ekonomiska stödet till åtgärder för att främja jämställdheten 
mellan kvinnor och män har minskat3.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i anslutning till 
sammanhållningspolitiken utveckla program och åtgärder som syftar till att främja 
ekonomiskt oberoende för kvinnor och män genom att se till kvinnor och män i lika hög 
grad deltar i förvärvslivet och yrkesutbildningen, och samtidigt så snart som möjligt 
bekämpa de envisa könsbaserade löneskillnaderne, och följaktligen också könsbaserade 
pensionsskillnaderna. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och regionala och 
lokala myndigheter att vidta konkreta åtgärder för att bättre ta till vara kvinnors kapacitet, 
något som är avgörande för den ekonomiska återhämtningen.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa ett jämställdhetsperspektiv i 
budgeten för sammanhållningspolitisk programplanering, i syfte att analysera inte bara de 
program som särskilt riktar sig till kvinnor utan också samtliga statliga program och 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf
3 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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strategier, deras effekter på resursfördelningen och deras bidrag till jämställdhet mellan 
kvinnor och män.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmärksamma de sidoeffekter som 
åtstramningspolitiken kan ha för kvinnor och att undersöka hur en effektivt genomförd 
sammanhållningspolitik kan användas för att minimera dessa effekter.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter att 
utveckla innovativa åtgärder och program i syfte att bekämpa tendensen att fattigdom blir 
ett kvinnoproblem och att främja social integrering, särskilt för de mest missgynnade 
grupperna av kvinnor, t.ex. kvinnor med funktionshinder, ensamstående mammor, kvinnor 
med stora familjer, migrantkvinnor, kvinnor som har utsatts för våld, lågutbildade kvinnor 
och kvinnor som drabbas av diskriminering på flera grunder samtidigt. Parlamentet 
uppmanar till insamling av särskilda uppgifter om kvinnor, innan man inleder program 
och vidtar åtgärder, så att man målinriktat och effektivt kan uppfylla kvinnors behov.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med Europeiska 
jämställdhetsinstitutet ytterligare förbättra medlemsstaternas rapporteringssystem, genom 
att införa och använda indikatorer så att det blir möjligt att bedöma om det 
sammanhållningspolitiska stödet verkligen leder till ökad jämställdhet, och i så fall i 
vilken utsträckning. Parlamentet betonar att uppgifter om hur de 
sammanhållningspolitiska program uppfyller jämställdhetsmålen bör vara könsuppdelade.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utvärdera vilken 
effekt sammanhållningspolitiken i allmänhet, och strukturfonderna i synnerhet, har haft på 
kvinnornas situation, så att man kan dra lämpliga slutsatser och effektivt tillämpa dessa till 
förmån för genomförandet av programmen för perioden 2014–2020.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda redan befintliga EU-medel 
mer inriktat på att skapa jämställdhet för kvinnor och utveckla familjevänliga, rimligt 
prissatta och tillgängliga omsorgstjänster av hög kvalitet samt andra sociala strukturer. 
Parlamentet påminner i detta sammanhang om att möjligheten att förena arbete och 
familjeliv är en viktig fråga på området för lika möjligheter, bekämpning av 
arbetslösheten och den sociala utestängningen.

8. Europaparlamentet anser att särskild uppmärksamhet måste ges åt den kulturella och den 
kreativa sektorn, som bidrar till målen i Europa 2020-strategin och då särskilt till att skapa 
arbetstillfällen. Parlamentet understryker att dessa sektorer ger ett avgörande bidrag till 
tillväxten i regioner och städer. Parlamentet anser att fortbildning inriktad på kvinnor i 
dessa sektorer kraftigt måste främjas och att deras kvalifikationer och potentialen till nya 
arbetstillfällen måste utnyttjas effektivare. 

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att hitta sätt att minska arbetslösheten 
bland kvinnor så att de inte i orimligt hög utsträckning tvingas flytta för att få jobb, med 
tanke på att detta har direkta och negativa konsekvenser för barnen.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utbytet av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna om integrering av jämställdhetsaspekter i sammanhållningspolitiska 
program.
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