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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat gendergelijkheid een aanzienlijke invloed heeft op de economische, 
sociale en territoriale cohesie in Europa, die onder meer samenhangt met de 
vertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt en ertoe kan bijdragen dat vrouwen 
en mannen dezelfde kansen hebben wat betreft toegang tot kwalitatief goed onderwijs, 
waardig werk en de ontwikkeling van een professionele loopbaan, waardoor ook de 
beroepsbevolking toeneemt en de beschikbare vaardigheden verbeteren en bijgevolg 
wordt bijgedragen aan een toename van de groei en een verbetering van het 
concurrentievermogen,

B. overwegende dat in de periode 2000-2006 slechts 7% van de middelen van het ESF is 
besteed aan de financiering van maatregelen ter bevordering van de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen; overwegende dat de door het EFRO gesubsidieerde maatregelen 
voor directe of indirecte steun ten behoeve van gelijke kansen in dezelfde periode 21% 
van de totale financiering uitmaakten,

C. overwegende dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt per regio opmerkelijke 
verschillen vertoont, en dat de gemiddelde participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
lager ligt dan de participatie van mannen en vrouwen minder verdienen dan mannen, 
overwegende dat deze omstandigheid deels te verklaren valt uit het feit dat vrouwen werk 
en gezin moeilijker kunnen combineren omdat zij over het algemeen verantwoordelijk zijn 
voor de verzorging van kinderen en andere zorgbehoevende personen,

D. overwegende dat de meerderheid van de hoger opgeleiden vrouw is, maar dat deze trend 
zich nog niet heeft vertaald in een gelijkschakeling van de participatiegraad van vrouwen 
en mannen; overwegende dat vrouwen tevens dominant zijn in de bevolkingsgroep met 
het laagste opleidingsniveau, hoewel deze situatie in de loop van de tijd onmiskenbaar is 
veranderd,

E. overwegende dat in 16 lidstaten het risico van extreme armoede voor vrouwen groter is 
dan voor mannen en dat vrouwen vaker dan mannen in precaire arbeidsomstandigheden 
tewerkgesteld zijn, met name in plattelandsgebieden,

F. overwegende dat gelijke kansen van mannen en vrouwen en het beginsel van 
gendermainstreaming uitdrukkelijk in de verordeningen inzake de structuurfondsen 
worden vermeld als dimensie die dwars door het programmabeleid en de 
tenuitvoerlegging loopt,

G. overwegende dat gemiddeld de helft van de personen die deelnemen aan activiteiten die 
door het ESF in het kader van het actief werkgelegenheidsbeleid worden georganiseerd, 
vrouwen zijn,

1. benadrukt in het kader van het cohesiebeleid dat meer financiële steun moet gaan naar 
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maatregelen die het vrouwen en mannen makkelijker maken beroeps- en gezinsleven te 
combineren, met name flexibelere arbeidsvoorwaarden en een toereikend aanbod van 
kwalitatief goede diensten voor kinderopvang en verzorging van hulpbehoevende 
personen tegen betaalbare prijzen, zodat vaders, en met name moeders, werk en gezin 
kunnen combineren, hetgeen ten goede komt aan de sociale cohesie doordat meer 
aandacht wordt geschonken aan gelijke kansen en aan de rol van het gezin en van 
aanmoedigende ouders, en aan de economische cohesie doordat meer vrouwen 
participeren op de arbeidsmarkt;

2. wijst erop dat een hogere participatiegraad een van de belangrijkste factoren voor groei is; 
wijst er eveneens op dat met het oog op de verwezenlijking van de in de Europa 2020-
strategie vastgestelde doelstelling van een participatiegraad van 75% in de leeftijdsgroep 
20 - 64 jaar niet alleen de werkloosheid moet worden teruggedrongen, maar ook mensen 
in het arbeidsproces moeten worden opgenomen die momenteel niet werken, waaronder 
veel vrouwen;

3. benadrukt de noodzaak van innovatieve maatregelen ter bestrijding van armoede die zijn 
gericht op vrouwen in een kwetsbare positie, met name vrouwelijke immigranten, 
alleenstaande vrouwen en vrouwen met grote gezinnen;

4. betreurt dat de vooruitgang die is geboekt bij de totstandbrenging van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt zeer beperkt is en onderstreept dat de meeste EU-
lidstaten schromelijk tekortschieten als het gaat om de integratie van gender 
mainstreaming in hun werkgelegenheidsbeleid en het stelselmatig beoordelen van de 
gevolgen van hun beleid vanuit het genderperspectief, zoals door de Commissie in haar 
vijfde cohesieverslag wordt aangegeven;

5. meent dat de steun van het Europees Sociaal Fonds in de eerste plaats moet zijn gericht op 
de verhoging van de arbeidsparticipatiegraad, door maatregelen te financieren die zijn 
gericht op achtergestelde groepen (vrouwen, jongeren, langdurig werklozen, immigranten, 
minderheden, mensen met een handicap, enz.) die steun nodig hebben om een baan te 
vinden, door bij- en nascholing te bevorderen, door discriminatie op grond van geslacht 
bij de keuze van een loopbaan en een beroep te bestrijden, door de deelname van vrouwen 
aan wetenschappelijke en technologische activiteiten te steunen en hen te helpen een 
bedrijf op te zetten, en door individuele economische initiatieven mede te financieren van 
personen die buiten de arbeidsmarkt vallen, met inbegrip van met name vrouwen ouder 
dan 45 jaar;

6. is van mening dat in precaire omstandigheden werkzame personen in het belang van hun 
volledige integratie op de arbeidsmarkt op dezelfde wijze als werklozen aanspraak moeten 
kunnen maken op deelname aan werkgelegenheidsstimulerende programma’s die door de 
structuurfondsen worden medegefinancierd;

7. onderstreept de belangrijke bijdrage van het EFRO aan de integratie van het 
genderperspectief in het beleid, met name bij de verlening van steun voor opleiding en 
onderwijs, voor vrouwelijke ondernemers en voor investeringen in zorgfaciliteiten voor 
kinderen, ouderen en andere hulpbehoevende personen;

8. verzoekt om wijziging van de ELFPO-verordening, teneinde, net als via de ESF, positieve 
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maatregelen te nemen voor vrouwen in de komende programmeringsperiode 2014-2020, 
wat in voorgaande periodes wel haalbaar was, maar niet in de huidige, aangezien dit 
positieve gevolgen zal hebben voor de arbeidsparticipatie van vrouwen op het platteland;

9. verzoekt de Commissie om ervoor te zorgen dat de professionele vorming van vrouwen in 
het kader van het cohesiebeleid wordt versterkt, en verzoekt de lidstaten om programma's 
voor levenslang leren en initiatieven voor actief ouder worden verder uit te bouwen, 
vooral nu de crisis nadelige gevolgen heeft gehad voor de meest kwetsbare groepen in de 
samenleving zoals oudere vrouwen, vrouwen die tot een etnische minderheid behoren en 
achtergestelde vrouwen;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten te voorzien in specifieke maatregelen waarbij 
gebruik wordt gemaakt van bestaande middelen en procedures - bijvoorbeeld 
garantiefondsen - om initiatieven op het gebied van microfinanciering en microkrediet te 
ontplooien die hoofdzakelijk op vrouwen zijn toegesneden;

11. steunt de Commissie in de hervorming van het cohesiebeleid, waarbij zij onder meer de 
financiering concentreert op een kleiner aantal prioriteiten, met gerichte maatregelen en 
strategische doelstellingen, mits gendergelijkheid op de arbeidsmarkt een belangrijke 
prioriteit blijft in de nieuwe periode;

12. verzoekt de lidstaten binnen de beheersinstanties deskundigengroepen op het gebied van 
gendermainstreaming en gelijke kansen op te richten, een 
gendereffectbeoordelingsprocedure tijdens de selectiefase in te voeren en de uitkomsten 
en resultaten van de uitgevoerde programma’s nauwkeurig te toetsen aan vooruitgang op 
het gebied van gendergelijkheid;

13. verzoekt de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten zich te blijven inzetten voor 
gelijkheid van mannen en vrouwen, non-discriminatie en toegang van personen met een 
handicap tot alle uitvoeringsfasen van de programma’s; geeft uiting aan zijn bezorgdheid 
over het feit dat gelijkheid in de programma’s weliswaar uitdrukkelijk wordt genoemd, 
maar dat er bij de uitvoering van de programma’s niet altijd rekening mee wordt 
gehouden, zoals is gebleken bij de beoordeling van de uitvoering en resultaten ervan;

14. verzoekt de Commissie een actieplan op te stellen om specifieke en meetbare 
doelstellingen met termijnen vast te stellen, zoals uiteengezet in het begeleidend document 
"Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" en wijst erop dat er 
toezicht moet worden gehouden op de uitvoering van de activiteiten van de Commissie;

15. verzoekt de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten alle op Europees niveau 
beschikbare financiële middelen doeltreffend te gebruiken met het oog op de integratie op 
de arbeidsmarkt van alle personen, met name de kwetsbaarste groepen vrouwen (vrouwen 
met een handicap, emigranten, vrouwen die tot een minderheid behoren, vrouwen die het 
slachtoffer zijn van gendergeweld, laagopgeleide vrouwen, enz.);

16. verzoekt de Commissie er bij de lidstaten op aan te dringen in de voor transnationale 
projecten van het Europees Sociaal Fonds bestemde sector specifieke doelstellingen vast 
te stellen voor Europese mobiliteit, onderwijs, opleiding en ontwikkeling van 
beroepsmogelijkheden voor vrouwen;
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17. verzoekt de Commissie en de lidstaten richtlijnen vast te stellen voor een zodanig gebruik 
van het Europees Sociaal Fonds dat de specialistische bekwaamheden en vaardigheden 
van jonge vrouwen worden verbeterd in sectoren waar zij in mindere mate 
vertegenwoordigd zijn, een en ander in overeenstemming met de strategie inzake de 
regionale ontwikkeling van innovatie en werkgelegenheid van hoge kwaliteit.
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