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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 gelijke kansen voor mannen en vrouwen en het beginsel van 
gendermainstreaming uitdrukkelijk in de verordeningen inzake de structuurfondsen zijn 
vastgelegd als dimensies die dwars door de planning en uitvoering van beleid lopen;

B. overwegende dat vrouwen meer dan dubbel zoveel kans lopen als mannen om economisch 
inactief te blijven, ondanks het feit dat zij in de meerderheid zijn qua hogere 
opleidingkwalificaties, en overwegende dat vrouwen vaak persoonlijke of gezinsredenen 
voor hun inactiviteit aanvoeren;

C. overwegende dat vrouwen een groter risico op extreme armoede lopen dan mannen en dat 
er meer vrouwen dan mannen in precaire omstandigheden werken, vooral in 
plattelandsgebieden;

D. overwegende dat uit de evaluaties van de programma's in het kader van het cohesiebeleid 
voor de periode 2007-2013 blijkt dat men zich in de lidstaten terdege bewust is van de 
gendergelijkheidsvereiste bij het opzetten van dergelijke programma's, maar dat hieruit 
ook blijkt dat gendergelijkheid helemaal niet doelmatig in de programma's wordt 
opgenomen;

1. doet een beroep op de lidstaten om in het kader van het cohesiebeleid programma's en 
acties te ontwikkelen die gericht zijn op de bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen door de participatie op de arbeidsmarkt gelijk 
te trekken en de hardnekkige kwestie van de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te 
pakken;

2. doet een beroep op de lidstaten om aandacht te besteden aan de vertraagde gevolgen die 
de consolidatie van de overheidsfinanciën voor vrouwen kan hebben en aan de vraag hoe 
de doeltreffende uitvoering van het cohesiebeleid kan worden ingezet om deze gevolgen 
tot een minimum te beperken;

3. verzoekt de lidstaten en de regionale en plaatselijk autoriteiten om innoverende 
maatregelen en programma's uit te werken ter bestrijding van de feminisering van de 
armoede en ter bevordering van sociale integratie, die vooral gericht zijn op de 
kwetsbaarste groepen vrouwen;

4. verzoekt de Commissie om in samenwerking met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid de verslagleggingssystemen van de lidstaten verder te verbeteren ten 
einde de evaluatie mogelijk te maken van de in het kader van het cohesiebeleid geboden 
steun voor vooruitgang op het stuk van gendergelijkheid;

5. verzoekt de lidstaten om de beschikbare EU-middelen actiever te gebruiken om de 
ontwikkeling van gezinsvriendelijke, betaalbare en toegankelijke zorgfaciliteiten van 
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goede kwaliteit te financieren, opdat het arbeidsleven en het gezinsleven beter kunnen 
worden gecombineerd.


