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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 sociale en 
economische cohesie in Europa, die versterkt wordt door onder andere de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt,

B. overwegende dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt per regio opmerkelijke 
verschillen vertoont, en dat de gemiddelde participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
doorgaans lager ligt dan de participatie van mannen,

C. overwegende dat de meerderheid van de hoger opgeleiden vrouw is, maar dat vrouwen 
tevens dominant zijn in de bevolkingsgroep met het laagste opleidingsniveau,

1. benadrukt in het kader van het cohesiebeleid dat meer financiële steun moet gaan naar 
maatregelen die het vrouwen en mannen makkelijker maken beroeps- en gezinsleven te 
combineren, hetgeen ten goede komt aan de sociale cohesie doordat meer aandacht wordt 
geschonken aan de rol van het gezin en het ouderschap, en aan de economische cohesie 
doordat meer vrouwen participeren op de arbeidsmarkt;

2. meent dat de steun van het Europees Sociaal Fonds in de eerste plaats moet zijn gericht op 
de verhoging van de arbeidsparticipatiegraad, door onder andere individuele economische 
initiatieven mede te financieren van personen die buiten de arbeidsmarkt vallen, met 
inbegrip van vrouwen ouder dan 45 jaar;

3. verzoekt de Commissie om in het kader van het cohesiebeleid gepaste aandacht te geven 
aan professionele vorming van vrouwen, en verzoekt de lidstaten om programma's voor 
levenslang leren te ontwikkelen;

4. steunt de Commissie in de hervorming van het cohesiebeleid, waarbij zij onder meer de 
financiering concentreert op een kleiner aantal prioriteiten, mits daarbij de nodige 
aandacht blijft gaan naar gendergelijkheid op de arbeidsmarkt;

5. wijst erop dat er toezicht moet worden gehouden op de uitvoering van de door de 
Commissie genoemde activiteiten in het begeleidend document "Strategie voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015";

6. verzoekt de lidstaten alle op Europees niveau beschikbare en integratie op de arbeidsmarkt 
bevorderende financiële middelen, doeltreffend te gebruiken.


