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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 princippet om lige muligheder for mænd og kvinder og 
ligestillingsprincippet udtrykkeligt er angivet i strukturfondsforordningerne som 
gennemgående dimensioner i planlægningen og gennemførelsen af politiske tiltag,

B. der henviser til, at kvinder i forhold til mænd har dobbelt så stor sandsynlighed for at 
blive økonomisk inaktive til trods for, at kvinder udgør flertallet af dem, der har en 
videregående uddannelse, og at kvinder oftere angiver personlige eller familiemæssige 
årsager til deres inaktivitet;

C. der henviser til, at kvinder er mere udsat for ekstrem fattigdom end mænd, og at flere 
kvinder end mænd er ansat under usikre vilkår, især i landdistrikter;

D. der henviser til, at evalueringerne af programmerne for social samhørighed 2007-2013 
viser, at der overordnet set er stor bevidsthed i medlemsstaterne om ligestillingskrav i 
forbindelse med iværksættelsen af sådanne programmer, men også at ligestilling på ingen 
måde er effektivt integreret i programmerne;

1. anmoder medlemsstaterne om i forbindelse med samhørighedspolitikken at udvikle 
programmer og tiltag, der sigter mod at fremme lige økonomisk uafhængighed for mænd 
og kvinder ved at udligne forskellene inden for arbejdsmarkedsdeltagelse og ved at tage 
hånd om det vedvarende problem med kønsbestemte løngab;

2. anmoder medlemsstaterne om at være opmærksomme på de konsekvenser, som 
finanspolitisk konsolidering kan få for kvinder på et senere tidspunkt, og hvordan effektiv 
gennemførsel af samhørighedspolitikken kan bruges til at minimere disse konsekvenser; 

3. anmoder medlemsstaterne og regionale samt lokale myndigheder om at udvikle 
innovative tiltag og programmer med sigte på at bekæmpe feminiseringen af fattigdom og 
på at fremme social inklusion, især med de mest udsatte grupper af kvinder som 
målgruppe; 

4. anmoder Kommissionen om i samarbejde med Det Europæiske Ligestillingsinstitut at 
forbedre medlemsstaternes indrapporteringssystemer yderligere, så det bliver muligt at 
vurdere det arbejde, der gøres inden for fremme af ligestilling under 
samhørighedspolitikken;

5. opfordrer medlemsstaterne til at bruge de EU-midler, der er til rådighed, mere aktivt for 
at finansiere udviklingen af familievenlige, økonomisk overkommelige og tilgængelige
pasningsfaciliteter af høj kvalitet, som gør det muligt at forene arbejdsliv og familieliv 
bedre.


