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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 den betydelige indvirkning, som ligestillingen har på den økonomiske og 
sociale samhørighed i Europa, der bl.a. er bestemmende for kvindernes deltagelse på 
arbejdsmarkedet,

B. der henviser til, at der findes betydelige regionale forskelle med hensyn til kvinders 
deltagelse på arbejdsmarkedet, og der henviser til, at kvinders gennemsnitlige deltagelse 
på arbejdsmarkedet sædvanligvis er mindre end mænds;

C. der henviser til, at kvinder udgør et flertal af den befolkningsgruppe, der har en højere 
uddannelse, men at der samtidig er langt flere kvinder end mænd i de dårligst uddannede 
befolkningsgrupper;

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, hvilket gavner den sociale samhørighed ved at fremme familiens og 
forældreskabets rolle såvel som den økonomiske samhørighed ved at øge kvindernes 
deltagelse på arbejdsmarkedet;

2. mener, at støtten fra Den Europæiske Socialfond fortsat først og fremmest skal anvendes 
til at øge beskæftigelsen, herunder ved at samfinansiere individuelle økonomiske 
initiativer, der iværksættes af folk uden for arbejdsmarkedet, herunder kvinder over 45 år;

3. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med samhørighedspolitikken at tage behørigt 
hensyn til den faglige uddannelse af kvinder, og opfordrer medlemsstaterne til at oprette 
programmer for livslang læring;

4. støtter Kommissionen i dens reform af samhørighedspolitikken, herunder koncentration af 
finansieringen om et mindre antal prioriteringer, på betingelse af at ligestilling på 
arbejdsmarkedet forbliver en permanent prioritering;

5. henleder opmærksomheden på behovet for at overvåge Kommissionens aktiviteter som 
anført i det ledsagende dokument ”Strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-
2015”; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre effektiv gennemførelse af alle de finansielle 
instrumenter, der findes på EU-niveau til støtte for integration på arbejdsmarkedet.


