
AD\866976DA.doc PE458.846v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2011/2035(INI)

11.5.2011

UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Regionaludviklingsudvalget

om Europa-Kommissionens femte samhørighedsrapport og strategien for 
samhørighedspolitikken efter 2013
(2011/2035(INI))

Rådgivende ordfører: Tadeusz Cymański



PE458.846v02-00 2/6 AD\866976DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\866976DA.doc 3/6 PE458.846v02-00

DA

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 ligestilling har en betydelig indvirkning på den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Europa, som bl.a. påvirkes af kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, og som sikrer, at mænd og kvinder har lige muligheder for adgang til en 
uddannelse af høj kvalitet, til et anstændigt arbejde og til udvikling af en faglig karriere; 
henviser desuden til, at ligestilling vil øge den aktive del af befolkningen og forbedre de 
eksisterende kvalifikationer og dermed bidrage til at øge væksten og forbedre 
konkurrenceevnen,

B. der henviser til, at der i perioden 2000-2006 kun blev anvendt 7 % af ESF’s midler til at 
finansiere foranstaltninger til fremme af ligestillingen mellem mænd og kvinder; der 
henviser til, at de (direkte eller indirekte) foranstaltninger til fremme af lige muligheder, 
der i samme periode fik støtte fra EFRU, udgjorde 21 % af den samlede finansiering,

C. der henviser til, at der findes betydelige regionale forskelle med hensyn til kvinders 
deltagelse på arbejdsmarkedet, og at kvinders gennemsnitlige deltagelse på 
arbejdsmarkedet er mindre end mænds samt at kvinder tjener mindre end mænd; der 
henviser til, at denne omstændighed delvis kan forklares med, at kvinderne har større 
vanskeligheder med at forene arbejdsliv og familieliv, fordi det generelt er kvinderne, der 
har ansvaret for pasning af børn og andre omsorgsafhængige personer,

D. der henviser til, at kvinder udgør et flertal i den del af befolkningen, der har en højere 
uddannelse, men at denne tendens imidlertid endnu ikke har medført en udjævning af 
beskæftigelsesraten; der henviser til, at der samtidig er langt flere kvinder end mænd i de 
dårligst uddannede befolkningsgrupper, selv om denne situation har ændret sig markant i 
tidens løb,

E. der henviser til, at risikoen for ekstrem fattigdom for kvinder overstiger risikoen for 
ekstrem fattigdom for mænd i 16 medlemslande, og at der er langt flere kvinder, der er 
ansat i usikre ansættelsesvilkår, særligt i landdistrikterne,

F. 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 politikken,

G. der henviser til, at gennemsnitligt halvdelen af de personer, som deltager i de aktiviteter, 
der organiseres af ESF som led i en aktiv beskæftigelsespolitik, er kvinder,

1. insisterer i forbindelse med samhørighedspolitikken på, at det er nødvendigt at øge den 
økonomiske støtte til foranstaltninger til fremme af balance mellem arbejde og privatliv 
for kvinder og mænd, navnlig mere fleksible arbejdsvilkår og et tilstrækkeligt udbud af 
kvalitetstjenesteydelser til overkommelige priser til pasning af mindreårige og andre 
omsorgskrævende personer, der kan give forældre og navnlig mødre mulighed for at 
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forene arbejdsliv og privatliv, hvilket gavner den sociale samhørighed ved at fremme lige 
muligheder og gavner den økonomiske samhørighed ved at øge kvindernes deltagelse på 
arbejdsmarkedet;

2. understreger, at øgede beskæftigelsesrater er en af de vigtigste årsager til vækst; påpeger 
desuden, at det for at nå det mål om en beskæftigelsesprocent på 75 % af alle mellem 20 
og 64 år, der er fastsat i Europa 2020-strategien, er nødvendigt ikke blot at formindske 
arbejdsløsheden, men også at inddrage personer på arbejdsmarkedet, som i øjeblikket ikke 
er aktive;

3. understreger behovet for at udarbejde innovative foranstaltninger til bekæmpelse af 
fattigdom, der er rettet mod kvinder i en sårbar position, navnlig indvandrerkvinder, enlige 
kvinder og kvinder med en stor familie;

4. beklager, at der kun er gjort meget begrænsede fremskridt med hensyn til at opnå 
ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, og fremhæver, at størstedelen af 
landene i EU fortsat er langt fra at have et integreret kønsaspekt i deres politikker og langt 
fra at foretage systematiske evalueringer af virkningerne af deres politikker ud fra et 
kønsmæssigt perspektiv, sådan som det påpeges af Kommissionen i den femte 
samhørighedsrapport;

5. mener, at støtten fra Den Europæiske Socialfond fortsat først og fremmest skal anvendes 
til at øge beskæftigelsen ved at finansiere foranstaltninger til fordel for ugunstigt stillede 
grupper (kvinder, unge, langtidsarbejdsløse, indvandrere, mindretal, handicappede osv.), 
der har brug for hjælp til at finde et arbejde, og ved at fremme livslang faglig uddannelse, 
bekæmpe kønsdiskriminering ved valg af karriere og beskæftigelse, støtte kvinders 
deltagelse i videnskabelige og teknologiske aktiviteter og bistå dem med at oprette 
virksomheder samt ved at samfinansiere individuelle økonomiske initiativer, der 
iværksættes af folk uden for arbejdsmarkedet, herunder navnlig kvinder over 45 år;

6. mener, at personer, der er ansat i usikre ansættelsesvilkår bør have ret til at deltage i 
beskæftigelsesfremmende programmer, der samfinansieres af strukturfondene, på samme 
måde som arbejdsløse for at opnå fuld integration på arbejdsmarkedet;

7. fremhæver EFRU’s betydelige bidrag til inddragelsen af kønsaspektet på alle nødvendige 
områder, navnlig hvad angår bistand til erhvervsuddannelse og almen uddannelse til 
kvindelige iværksættere og til investering i pasningsfaciliteter til børn, ældre og andre 
omsorgskrævende personer;

8. anmoder om, at ELFUL-forordningen bliver ændret, således at det bliver muligt, i lighed 
med hvad der er tilfældet med Den Europæiske Socialfond, at iværksætte proaktive 
foranstaltninger for at støtte kvinder i programperioden 2014-2020, hvilket har kunnet 
lade sig gøre i tidligere perioder, men ikke i den nuværende, og hvilket vil have en meget 
gavnlig indvirkning på kvinders beskæftigelse i landdistrikterne;

9. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med samhørighedspolitikken at sikre, at den 
faglige uddannelse af kvinder styrkes, og opfordrer medlemsstaterne til at styrke 
programmer for livslang læring og initiativer til aktiv aldring, navnlig efter at krisen har 
haft skadelig indvirkning på samfundets mest sårbare grupper såsom ældre, etniske 
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mindretal og ugunstigt stillede kvinder;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe specifikke foranstaltninger, der 
involverer eksisterende ressourcer og procedurer – f.eks. garantifonde – til at iværksætte 
initiativer med mikrofinansiering og mikrolån, der fortrinsvis er rettet mod kvinder;

11. støtter Kommissionen i dens reform af samhørighedspolitikken, herunder koncentration af 
finansieringen om et mindre antal prioriteringer, med målrettede foranstaltninger og 
strategiske målsætninger, på betingelse af at ligestilling på arbejdsmarkedet forbliver et 
højt prioriteret område i den nye periode;

12. opfordrer medlemsstaterne til at oprette ekspertiseenheder for ligestilling og lige 
muligheder inden for forvaltningsmyndighedernes rammer, til at indføre en kønsspecifik 
konsekvensanalyse under udvælgelsesfasen og nøje overvåge resultaterne af de 
programmer, der gennemføres, for så vidt angår fremskridt på ligestillingsområdet;

13. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at opretholde deres 
engagement med hensyn til ligestilling, ikke-forskelsbehandling og adgang for 
handicappede til alle faser i gennemførelsen af programmerne; udtrykker bekymring over, 
at der, selv om alle programmerne udtrykkeligt omtaler ligestilling, ikke altid tages 
hensyn hertil, når programmerne iværksættes, sådan som det er blevet klart, når 
gennemførelsen og resultaterne af programmerne er blevet evalueret;

14. opfordrer Kommissionens til at udarbejde en handlingsplan for at fastsætte specifikke, 
målelige og tidsbestemte mål, som anført i det ledsagende dokument ”Strategi for 
ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015”, og henleder opmærksomheden på 
behovet for at overvåge Kommissionens aktiviteter;

15. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sikre effektiv 
gennemførelse af alle de finansielle instrumenter, der findes på EU-niveau, for at støtte 
integration på arbejdsmarkedet af alle, herunder de mest sårbare kvindegrupper (kvinder 
med handicap, indvandrere, kvinder fra mindretal, kvinder, der er ofre for kønsbestemt 
vold, kvinder uden ret megen uddannelse osv.);

16. anmoder Kommissionen om indtrængende at opfordre medlemsstaterne til at opstille 
specifikke mål for europæisk mobilitet, almen uddannelse, erhvervsuddannelse og 
udvikling af erhvervsmuligheder for kvinder inden for rammerne af Den Europæiske 
Socialfonds tværnationale projekter;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte retningslinjer for anvendelse 
af Den Europæiske Socialfond på en måde, der sikrer, at unge kvinders specialiserede og 
tekniske færdigheder forbedres i de sektorer, hvor kvinder er mindre repræsenteret, i 
overensstemmelse med strategien for regional udvikling af innovation og kvalificeret 
beskæftigelse;
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