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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. Jämställdheten har en betydande inverkan på Europas ekonomiska, sociala och territoriella
sammanhållning, som bland annat påverkas av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
och som garanterar att kvinnor och män har lika möjligheter vad gäller tillgång till 
högkvalitativ utbildning, anständiga arbeten och karriärutveckling, vilket även höjer andelen 
förvärvsarbetande och kvalifikationerna och bidrar till att öka tillväxten och förbättra 
konkurrenskraften.

B. Under perioden 2000–2006 användes endast sju procent av medlen i den 
Europeiska socialfonden till att finansiera åtgärder för att främja jämställdhet. Under 
samma period utgjorde de stödåtgärder (direkta eller indirekta) för jämställdhet som 
subventionerades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) 21 procent av den 
totala finansieringen.

C. Det finns stora regionala skillnader när det gäller kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, och deras genomsnittliga deltagande är vanligtvis lägre än männens, 
liksom deras löner. Denna omständighet förklaras delvis av kvinnors större svårigheter att 
förena arbetsliv och familjeliv, eftersom ansvaret för att ta hand om barn och andra anhöriga 
brukar falla på dem.

D. Kvinnorna utgör majoriteten av de högutbildade, men detta har än så länge inte medfört 
någon jämnare sysselsättningsgrad. Samtidigt dominerar kvinnorna i den del av 
befolkningen som har lägst utbildning, även om denna situation genom åren har förändrats 
betydligt.

E. I 16 medlemsländer löper kvinnor långt större risk att hamna i extrem fattigdom än män. 
Kvinnor har också i långt högre grad osäkra anställningsvillkor, i synnerhet i 
landsbygdsområden.

F. 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.

G. I medeltal utgör kvinnor hälften av dem som deltar i verksamheter som anordnas av 
Europeiska socialfonden inom ramen för den aktiva sysselsättningspolitiken.

1. Europaparlamentet betonar nödvändigheten att inom sammanhållningspolitiken öka det 
ekonomiska stödet för åtgärder som underlättar för kvinnor och män att förena yrkesliv 
med familjeliv, särskilt mer flexibla arbetsvillkor och tillräcklig tillgång till god barnomsorg 
och anhörigvård till överkomliga priser, så att föräldrarna, särskilt mödrarna, kan förena 
arbete och familj, vilket är till fördel dels för den sociala sammanhållningen tack vare att 
lika möjligheter, familjens roll och föräldraskapet främjas, dels för den ekonomiska 
sammanhållningen tack vare att en större andel kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.
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2. Europaparlamentet betonar att en högre sysselsättningsnivå är en av de viktigaste 
faktorerna för tillväxt. Parlamentet påpekar även att det inte räcker att minska 
arbetslösheten för att vi ska uppnå det mål på en 75-procentig sysselsättningsnivå för 
personer mellan 20 och 64 år som fastställs i Europa 2020-strategin, utan de som för 
närvarande inte förvärvsarbetar måste dessutom integreras på arbetsmarknaden.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att utarbeta innovativa åtgärder för 
fattigdomsbekämpning som riktar sig till utsatta kvinnor, framför allt till 
invandrarkvinnor, ensamstående kvinnor och kvinnor med stora familjer.

4. Europaparlamentet beklagar att framstegen för att uppnå jämställdhet på arbetsmarknaden 
har varit mycket begränsade och understryker att de flesta av EU:s medlemsstater inte på 
långt när tillämpar en integrerad jämställdhetssyn i sin sysselsättningspolitik eller gör
systematiska utvärderingar av vilka effekter deras politik får ur ett 
jämställdhetsperspektiv, något som kommissionen påpekar i den femte rapporten om 
sammanhållningspolitiken.

5. Europaparlamentet anser att Europeiska socialfondens huvudsakliga stödområde fortsatt 
bör vara att höja deltagandet på arbetsmarknaden, genom att finansiera åtgärder inriktade 
på missgynnade grupper (kvinnor, ungdomar, långtidsarbetslösa, invandrare, minoriteter, 
funktionshindrade osv.) som behöver stöd för att hitta ett arbete, och genom att främja 
livslångt lärande, motverka könsdiskriminering vid urval till utbildningar och 
anställningar, stödja kvinnors deltagande i vetenskapligt och tekniskt arbete och hjälpa
dem att starta företag samt delfinansiera individuella ekonomiska initiativ från personer 
utanför arbetsmarknaden, särskilt kvinnor över 45 år.

6. För att få en fullständig och värdig integration på arbetsmarknaden anser 
Europaparlamentet att anställda med osäkra anställningsvillkor bör ha samma möjligheter 
att delta i program för yrkesaktivering som medfinansieras av strukturfonderna som 
arbetslösa.

7. Europaparlamentet understryker att Europeiska regionala utvecklingsfondens bidrag för 
att integrera jämställdhetsperspektivet på alla lämpliga områden är viktigt, särskilt stöden 
till yrkesutbildning och utbildning, kvinnliga företagare och investering i barnomsorg, 
äldreomsorg och omsorg om andra behövande.

8. Europaparlamentet vill att förordningen om Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens 
utveckling ska ändras så att det, liksom i Europeiska socialfonden, blir möjligt att 
genomföra framåtsyftande insatser för kvinnor under den kommande programperioden 
(2014–2020), vilket var möjligt under tidigare perioder men inte under den innevarande. 
En sådan åtgärd skulle få mycket positiva effekter på kvinnors sysselsättning på 
landsbygden.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom sammanhållningspolitiken stärka 
kvinnors yrkesutbildning, och medlemsstaterna att ytterligare utveckla program för 
livslångt lärande och initiativ för aktivt åldrande, särskilt eftersom krisen fått negativa 
följder för de mest utsatta samhällsgrupperna, till exempel äldre, etniska minoriteter och 
missgynnade kvinnor.
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta särskilda 
åtgärder för att integrera de befintliga resurserna och systemåtgärderna, till exempel 
garantifonder, för att lansera program för mikrofinansiering och mikrokrediter som främst 
riktar sig till kvinnor.

11. Europaparlamentet stöder kommissionen i dess reform av sammanhållningspolitiken, 
bland annat när det gäller att koncentrera stödet till ett färre antal prioriteringar, med 
riktade åtgärder och strategiska mål, under förutsättning att jämställdheten på 
arbetsmarknaden fortsätter att vara ett högprioriterat område under den kommande perioden.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta expertenheter för 
jämställdhetsintegrering och lika möjligheter inom förvaltningsmyndigheterna, införa ett 
förfarande för konsekvensanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv under urvalsfasen och 
strikt övervaka följderna och resultaten av de genomförda programmen med hänsyn till 
framstegen på jämställdhetsområdet.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna att fortsätta arbeta för jämställdhet, icke-diskriminering och 
tillgängligheten för funktionshindrade i programmens alla skeden. Parlamentet uttrycker 
sin oro över att alla program visserligen uttryckligen nämner jämställdhet, men inte alltid 
tar hänsyn till den då program verkställs, vilket har visat sig då tillämpning och resultat 
har utvärderats.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en handlingsplan så att specifika, 
mätbara och tidsbestämda mål kan fastställas, i enlighet med vad som anges i 
följedokumentet till strategin för jämställdhet 2010–2015. Parlamentet betonar att 
kommissionens åtgärder måste övervakas.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna att effektivt genomföra alla på unionsnivå till buds stående finansiella 
instrument för att främja inkludering på arbetsmarknaden av alla personer, särskilt de mest 
utsatta kvinnogrupperna (funktionshindrade, invandrare, minoriteter, kvinnor utsatta för 
könsbaserat våld, lågutbildade kvinnor osv.).

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att inom 
ramen för den del av Europeiska socialfonden som omfattar transnationella projekt
fastställa särskilda mål för europeisk rörlighet, för utbildning och för utveckling av 
karriärmöjligheter för kvinnor.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa riktlinjer 
så att Europeiska socialfonden används på ett sätt som garanterar att unga kvinnor kan 
utveckla de särskilda kunskaper och den tekniska kompetens som behövs i de sektorer i 
vilka de är underrepresenterade, i linje med strategin för regional utveckling av innovation
och sysselsättning av god kvalitet.
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