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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 ligestillingspolitikker kan bidrage væsentligt til at takle de 
demografiske udfordringer, navnlig ved at stimulere kvinders integration på 
arbejdsmarkedet og mindske risikoen for fattigdom blandt kvinder og børn,

B. der henviser til, at kvinder lever længere end mænd, og at den stigende forskel mellem 
mænd og kvinder med hensyn til forventet levealder kan gøre ældre kvinder ekstra 
udsatte for isolation, afhængighed og fattigdom,

C. der henviser til, at aldringen af den europæiske befolkning udgør en af de største 
kommende udfordringer for folkesundheden i Den Europæiske Union med en stigende 
byrde af visse kroniske sygdomme, hvoraf nogle særlig rammer kvinder, og at nationale, 
regionale og lokale myndigheder vil få en afgørende rolle med hensyn til at sikre 
kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i leveringen af sundhedspleje og offentlige 
sundhedsydelser,

1. opfordrer de kompetente EU-myndigheder og nationale, regionale og lokale myndigheder 
til inden for rammerne af samhørighedspolitikken og i lyset af Europa 2020-strategien at 
gøre en ekstra indsats med hensyn til at analysere effektiviteten af foranstaltningerne til 
integration af kønsaspektet og til fremme af lige muligheder for kvinder og mænd i 
samhørighedspolitikken samt foranstaltningerne til bekæmpelse af diskrimination, særlig 
på baggrund af den nye demografiske udvikling, som er karakteriseret ved en aldrende 
befolkning og betydelige migrationsstrømme såvel fra tredjelande ind i EU som inden for 
EU fra øst til vest og fra landdistrikter til byområder, og være opmærksom på kvinder, der 
lider under følgerne af social udstødelse;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle regionale og lokale 
myndigheder i hele EU har inkluderet foranstaltninger til integration af kønsaspektet i 
deres forslag til finansiering under den næste programmeringsperiode for 
samhørighedspolitikken sammen med målsætningen om at mindske de negative 
virkninger af de demografiske forandringer;

3. påpeger, at politikker for pleje og levering af plejeydelser i sig selv er forbundet med 
opnåelse af lighed mellem kvinder og mænd, og understreger, at fraværet af prismæssigt 
overkommelige og tilgængelige plejeydelser af høj kvalitet i de fleste EU-lande samt den 
omstændighed, at plejearbejde ikke deles ligeligt mellem kvinder og mænd, har en direkte 
negativ indvirkning på kvinders mulighed for at deltage i alle aspekter af det sociale, 
økonomiske, kulturelle og politiske liv;

4. opfordrer Kommissionen til i den næste cyklus i samhørighedspolitikken at indføre 
særlige programmer og projekter i samarbejde med de regionale myndigheder for at 
udvikle og øge kvinders aktive deltagelse i SMV'erne, hvilket direkte kunne forøge 
kvinders beskæftigelse og hindre "hjerneflugten" i de unge generationer fra landdistrikter 
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til byområder eller andre lande med henblik på at afhjælpe det faldende befolkningstal;

5. opfordrer de kompetente EU-myndigheder og nationale, regionale og lokale myndigheder 
til inden for deres respektive kompetenceområder og som en del af 
samhørighedspolitikken for den kommende periode at sørge for økonomiske 
støtteforanstaltninger for barsel og børnepasning ved hjælp af værdikuponer, bonusser og 
checks, fremme udbuddet af børnepasnings- og familiefaciliteter og -ydelser og indføre 
effektive foranstaltninger, der skal gøre det lettere at forene erhvervsarbejde og familieliv, 
gennem fleksible arbejdstider for forældre (baseret på frit valg) og tilstrækkelig levering 
af økonomisk overkommelige plejeydelser af høj kvalitet for børn, ældre og andre 
omsorgskrævende personer, således at forældre, og i særdeleshed mødre, får mulighed for 
at kombinere erhvervsarbejde og familieliv; understreger, at visse lande har indført 
hensigtsmæssige politikker om forening af erhvervsarbejde og familieliv, som giver 
mulighed for frit at vælge mellem reelle og ligeværdige alternativer, for at forøge både 
arbejdsmarkedsdeltagelsen for mænd og kvinder og fødselsraten;

6. mener med dette for øje, at telearbejde bør udvikles, overalt hvor det er muligt, på 
grundlag af ambitiøs lovgivning, der forener arbejdstageres og virksomheders interesser;

7. mener, at der i lyset af de demografiske ændringer, der er på vej i Europa, og med henblik 
på at fremme en bedre balance mellem arbejde og familieliv bør bevilges mere finansiel
støtte til levering af pasningsmuligheder for børn i førskolealderen i den nye strategi for 
samhørighedspolitikken efter 2013;

8. understreger den stigende og afgørende betydning, de lokale og regionale myndigheder i 
Europa har med hensyn til at fremme lige muligheder for kvinder og mænd for at imødegå 
den demografiske udfordring, og opfordrer dem til at sørge for, at deres politik på området 
integreres i deres decentrale samarbejdsprojekter for at give kvinder, især de mest sårbare 
(indvandrere, minoritetskvinder, handicappede, ofre for kønsrelateret vold, arbejdsløse 
kvinder over 45 år osv.), adgang til de nye informationsteknologier og til 
mikrofinansiering af handelsaktiviteter;

9. anmoder Eurostat om i det regionale indeks for menneskelig udvikling (HDI) at medtage 
faktorer, som vedrører usynligt og ulønnet arbejde, efter en kønsopdelt statistik, idet der 
tages hensyn til den tredobbelte rolle, kvinder ofte spiller som mødre, døtre og 
bedstemødre, som et supplerende element i den stadig utilstrækkelige sociale infrastruktur 
på regionalt plan i opfølgning af den nylige OECD-undersøgelse ”Cooking, Caring and 
Volunteering: Unpaid Work Around the World”1;

10. henviser til den kraftige ubalance mellem mænds og kvinders andel i huslige og 
familiemæssige pligter, som tilskynder især kvinder til at vælge fleksible arbejdsvilkår 
eller helt opgive erhvervsarbejde, hvilket får indvirkning på kvinders karrieremuligheder, 
den fortsatte kønsrelaterede lønforskel og optjeningen af pensionsrettigheder;

11. opfordrer Eurostat til at udvikle indikatorer til at måle og vurdere kvinders og mænds 
engagement i frivillige aktiviteter for således at vise kvinders og mænds bidrag til den 

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteeering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 116, OECD Publishing.
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sociale samhørighed i de enkelte regioner og til en forbedret livskvalitet, navnlig for 
personer, der lever i fattigdom;

12. finder, at frivilligt arbejde udført af kvinder bør tælle som godkendt erhvervserfaring, 
anerkendes behørigt og ikke føre til, at kvinderne straffes for så vidt angår sygesikring og 
alderspensionsrettigheder;

13. opfordrer Kommissionen til som led i det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet 
mellem generationerne i 2012 at foreslå initiativer, som specifikt vedrører ældre kvinders 
aktiviteter og fremmer deres indsats til fordel for den sociale og territoriale samhørighed; 
understreger, at princippet om solidaritet mellem generationerne er et af 
omdrejningspunkterne i den europæiske sociale model og dermed i økonomisk, social og 
territorial samhørighed; opfordrer til foranstaltninger, der skal fremme fleksible 
pensionsløsninger og kombinere pensioner med deltidsarbejde for at tilskynde kvinderne 
til at blive længere på arbejdsmarkedet; kræver, at de offentlige myndigheder på 
forskellige niveauer for at opretholde dette princip anvender en aktiv tilgang for at sikre 
almennyttige, sociale tjenesteydelser af høj kvalitet;

14. anmoder medlemsstaterne om at forstærke pensionernes tilstrækkelighed ved at bekæmpe 
kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet og navnlig ved at mindske de kønsrelaterede 
forskelle med hensyn til karriereforløb og løn samt ved at sikre kompensation i 
pensionsordningerne for perioder, der er brugt på at yde familiemæssig omsorg;

15. opfordrer medlemsstaterne og de regionale myndigheder til at fremme forskellige former 
for støtte til familier, der tager sig af omsorgskrævende ældre mennesker;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme forskellige former for kurser 
og uddannelse på tværs af generationerne ved f.eks. at inddrage unge mennesker, skoler 
og foreninger i ikt-uddannelsesprojekter for ældre eller ved at udvikle ældres færdigheder 
gennem projekter i forbindelse med fritidsaktiviteter;

17. opfordrer medlemsstaterne og de regionale myndigheder til at udvikle og støtte forskellige 
former for inddragelse af ældre i formelle og uformelle uddannelsesaktiviteter og frivilligt 
arbejde samt deres aktive deltagelse i lokalsamfundet;

18. opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på de folkesundhedsmæssige 
konsekvenser af den demografiske udfordring og imødegå den stigende sygdomsbyrde, 
der rammer både kvinder og mænd, med passende foranstaltninger, især ved at gøre det 
muligt inden for rammerne af samhørighedspolitikkens forskellige instrumenter at 
finansiere screening af kræft for både kvinder og mænd med særligt fokus på regioner, 
hvor der er utilstrækkelig adgang til det offentlige sundhedsvæsen.
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