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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 ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi i 
EU, som er forankret i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 8 og 19 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; der henviser til, at integration af 
kønsaspektet derfor er et vigtigt redskab i den horisontale integration af dette princip i 
EU's politikker, foranstaltninger og tiltag, herunder samhørighedspolitikken; der 
henviser til, at der er behov for en større indsats for at tackle de mange former for 
forskelsbehandling og ulighed, som kvinder udsættes for; der henviser til, at artikel 7 i 
forordningen om fælles bestemmelser1 for 2014-2020 fastsætter, at ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet skal tages i betragtning og fremmes i 
forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af programmer;

B. der henviser til, at samhørighedspolitikken sigter mod at mindske forskelle mellem 
forskellige regioner og tilbageståenheden i de mindst begunstigede områder med 
henblik på at opnå økonomisk, social og territorial samhørighed, idet opnåelse af 
ligestilling mellem kønnene er en væsentlig bestanddel heraf, gennem Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og Fonden for 
en Retfærdig Omstilling, som er underlagt principperne om ikkeforskelsbehandling og 
ligestilling mellem kønnene; der henviser til, at der i disse fonde skal lægges særlig 
vægt på kvinder i landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces og områder, 
der lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. 
meget tyndt befolkede områder samt øer, grænseoverskridende områder og 
bjergområder;

C. der henviser til, at de fulde økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale 
konsekvenser af pandemien stadig er ukendte; der henviser til, at foreløbige 
undersøgelser tyder på, at covid-19-pandemien har forværret de eksisterende uligheder 
såsom en stigning i omsorgsarbejde og kønsbaseret vold og haft en uforholdsmæssigt 
stor virkning på kvinder og piger, hvilket samhørighedspolitikken bør tage hensyn til; 
der henviser til, at samhørighedspolitikken ganske vist har til formål at mindske kløften 
mellem regioner i EU, men at den også bør forbedre ligestillingen mellem kvinder og 
mænd og afhjælpe de kønsbestemte forskelle med henblik på at håndhæve princippet 
om lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi og lige muligheder på 
arbejdsmarkedet; der henviser til, at kollektive forhandlinger er et vigtigt værktøj til at 
vende og overvinde uligheder mellem mænd og kvinder; der henviser til, at den 
negative indvirkning af covid-19-krisen skal afbødes for at sikre tilstrækkelig tildeling 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser 
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006, EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.
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af midler til gennemførelse af ligestillingspolitikker, herunder projekter, der vedrører 
forskelsbehandling og vold i hjemmet samt kønsbaseret vold;

D. der henviser til, at en forbedring af adgangen til og priserne på plejefaciliteter af høj 
kvalitet er af afgørende betydning, når det drejer sig om at sætte kvinder i stand til at 
forblive aktive på arbejdsmarkedet ved at forbedre balancen mellem arbejdsliv og 
privatliv og blandt andet bidrage til at lukke den kønsbestemte pensionsforskel, da 
kvinder varetager en uforholdsmæssigt stor andel af ubetalt omsorgsarbejde i forhold til 
mænd på grund af vedvarende kønsstereotyper og strukturelle lønforskelle med store 
konsekvenser for kvinders arbejdsmarkedsrepræsentation og resultater; der henviser til, 
at behovet for plejetjenester er blevet vigtigere end nogensinde før i lyset af de nye 
demografiske tendenser såsom aldrende samfund, lavere fødselsrater og dermed et fald i 
den erhvervsaktive befolkning; der henviser til, at covid-19 har blotlagt et mangeårigt 
problem vedrørende pleje i EU; der henviser til, at det er nødvendigt at anskue 
plejebehov ud fra et holistisk synspunkt i et sammenhængende hele lige fra 
børnepasning til skolefritidsordninger til pleje af personer med handicap og af ældre; 
der henviser til, at investeringer i plejesektoren også vil skabe beskæftigelsesmuligheder 
i den formelle økonomi for uformelle plejere;

E. der henviser til, at fremme af ligestilling mellem kønnene er afgørende for at nå de 
vigtigste mål i samhørighedspolitikken, nemlig langsigtet og bæredygtig regional 
økonomisk og social udvikling i EU, og der henviser til, at samhørighedspolitikken er 
det rette instrument til at tackle de kønsuligheder, der findes i landdistrikterne, da 
kvinder i landdistrikterne har mere begrænset adgang til beskæftigelse og sociale 
tjenester, navnlig i affolkede landdistrikter eller områder med demografiske ulemper; 
der henviser til, at samhørighedspolitikken kan bidrage til at gennemføre specifikke 
foranstaltninger, der tager sigte på at forebygge og bekæmpe kønsbaseret vold, samt 
fremme og styrke ligestilling mellem kønnene ved at tackle den horisontale og vertikale 
opdeling af arbejdsmarkedet og de vedvarende kønsforskelle i beskæftigelse, social 
inklusion og uddannelse, ved at fremme virksomhedsetablering og 
iværksætteraktiviteter blandt kvinder, ved at lette kvinders adgang til forskning og 
innovation samt ved at tage hensyn til kvinders behov i forbindelse med transport og 
sociale infrastrukturer;

F. der henviser til, at kvinders deltagelse stadig er begrænset i alle faser af 
samhørighedspolitikkens cyklus, navnlig i udviklingen af operationelle programmer, 
beslutningsprocesser og integration af ligestilling mellem kønnene i gennemførelsen af 
de udvalgte projekter;

1. understreger den vigtige rolle, som Samhørighedsfonden bør spille med hensyn til at 
fremme ligestilling mellem kønnene og gennemføre EU's ligestillingsstrategi; opfordrer 
derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at 
fremme ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling i 
samhørighedspolitikken gennem effektiv integrering af kønsaspektet i alle faser af den 
politiske proces, herunder mål for kønsligestilling, målrettede foranstaltninger og 
særlige deltemaer, og udvise et stærkt politisk engagement på EU-plan samt nationalt og 
regionalt plan for at fremme ligestilling mellem kønnene; opfordrer i denne forbindelse 
til et tæt samarbejde med Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder (EIGE) og nationale ligestillingsorganer, således at der tilvejebringes forskning 
og data af høj kvalitet til støtte for politiske beslutningstageres og andre vigtige 
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interessenters beslutningstagning på et bedre informeret og evidensbaseret grundlag for 
at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd; understreger, at videndeling mellem 
EU's institutioner og agenturer og støtte til kapacitetsopbygning er vigtigt for at undgå 
høje administrationsomkostninger og unødvendig forøgelse af bureaukratiet; 
understreger betydningen af et tæt samarbejde med civilsamfundsorganisationer i 
samhørighedspolitikkens cyklus og opfordrer til gennemførelse af kønsspecifikke 
konsekvensanalyser på dette område og indsamling af kønsopdelte data og 
kønssensitive indikatorer med henblik på at måle sociale og økonomiske uligheder og 
sikre inddragelse af kønsaspektet i såvel evalueringskriterierne som systemerne for 
gennemførelse og overvågning af fondene;

2. beklager, at Kommissionen for den nye programmeringsperiode ikke har fremlagt nye 
foranstaltninger til forbedring af ligestillingen mellem kønnene, men i stedet har fjernet 
betingelsen om ligestilling mellem kønnene i forordningen om fælles bestemmelser og 
delprogrammet "Kvinder i landdistrikter";

3. understreger, at et væsentligt aspekt af samhørighedspolitikken er at sikre social, 
territorial og økonomisk samhørighed ved blandt andre foranstaltninger at bekæmpe 
uligheder mellem kvinder og mænd; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at anvende principperne om integrering af kønsaspektet og 
kønsbudgettering med målrettede foranstaltninger til bekæmpelse af forskellige former 
for forskelsbehandling, fattigdom og social udstødelse og inkorporere et tværsektorielt 
perspektiv, der er nødvendigt for at beskytte sårbare personer og kvinder fra 
marginaliserede grupper; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at udarbejde 
retningslinjer for at lette gennemførelsen af denne tilgang i samhørighedspolitikken; 
understreger, at det er afgørende, at investeringer i jobskabelse tager hensyn til 
kønsaspektet og dermed forbedrer kvinders beskæftigelsesegnethed; understreger 
samhørighedspolitikkens afgørende rolle med hensyn til at investere i tjenester af høj 
kvalitet, der har en positiv indvirkning på bekæmpelsen af kønsbestemte uligheder; 
opfordrer derfor til, at kønsaspektet integreres i de politiske mål, der er fastsat i 
forordningen om fælles bestemmelser, med henblik på at forbedre kvinders adgang til 
infrastruktur og tjenester, deres muligheder på arbejdsmarkedet og i økonomien og øge 
samhørighedspolitikkens bidrag til den socioøkonomiske vækst;

4. påpeger Samhørighedsfondens relevante rolle med hensyn til at sikre investeringer i 
omsorgstjenester; opfordrer medlemsstaterne til at prioritere de midler, der er til 
rådighed inden for samhørighedspolitikken, med henblik på at sikre, at de ikke blot 
opfylder den stigende efterspørgsel efter plejeinfrastruktur, men også effektivt afhjælper 
kønsskævhederne i forbindelse med beskæftigelse, kønsopdeling på arbejdsmarkedet og 
dermed løn- og pensionsforskelle; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste 
praksis på europæisk plan om effektiv anvendelse af EU-midler med henblik på at 
bidrage til udviklingen af plejeydelser af høj kvalitet;

5. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder til at 
øge bevidstheden om behovet for ligestilling mellem kønnene og til under respekt for 
fordelingen af kompetencer mellem medlemsstaterne og EU at udvikle og tilvejebringe 
specifikke værktøjer og retningslinjer, der kan hjælpe medlemsstaterne med at integrere 
et kønsperspektiv i udformnings-, gennemførelses- og overvågningsfasen med brug af 
de eksisterende værktøjer, som EIGE har udviklet, såsom dets værktøjskasse til 
kønsbudgettering i EU-fonde; understreger betydningen af at knytte nationale 
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ligestillingsstrategier sammen med samhørighedspolitikken, eftersom ESI-fondene er et 
vigtigt instrument til at fremme strukturelle ændringer i samfundet; understreger 
betydningen af at integrere ligestillingskurser for de tjenestemænd, der forvalter 
samhørighedspolitikkens midler på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau;

6. understreger den rolle, som de byer og regioner, der længe har været førende med 
hensyn til at arbejde hen imod ligestilling mellem mænd og kvinder, spiller; glæder sig 
over, at Kommissionen i sin strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-
2025 anerkender, at kønsstereotyper er en grundlæggende årsag til ulighed mellem 
kønnene og berører alle områder af samfundet; understreger nødvendigheden af at gøre 
noget ved disse kønsstereotyper og den strukturelle forskelsbehandling af kvinder inden 
for alle områder, der er omfattet af samhørighedspolitikken, og af at inddrage lokale og 
regionale myndigheder i bekæmpelsen af dem; opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og deres respektive myndigheder til at følge retsstatsprincipperne, 
herunder princippet om ikkeforskelsbehandling og respekten for de grundlæggende 
rettigheder, når det gælder beslutninger om finansiering af programmer eller regioner, 
efterfulgt af overvågning, undersøgelse og passende foranstaltninger i tilfælde af brud 
på disse principper, samtidig med at der altid sikres beskyttelse af de endelige 
modtagere; mener, at der potentielt kan indledes traktatbrudsprocedurer, hvis der er 
mistanke om overtrædelser af EU-retten, og at en konditionalitetsmekanisme for 
udbetalingen af EU-midler baseret på Kommissionens årlige overvågningsrapport om 
Unionens værdier kan være afgørende i denne henseende; understreger, at de såkaldte 
LGBTI-frie områder undergraver disse principper, og glæder sig derfor over 
Kommissionens beslutning om at afvise seks anmodninger om venskabsbyprogrammer, 
der involverer polske myndigheder, som har vedtaget beslutninger om "LGBTI-frie 
områder"; opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge klager vedrørende disse 
myndigheders misbrug af EU-midler og til fortsat at afvise alle ansøgninger om EU-
midler fra de myndigheder, der har vedtaget sådanne beslutninger;

7. opfordrer medlemsstaterne og deres respektive myndigheder til at levere programmer, 
der har til formål at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og hjælpe voldsofre, idet 
omfanget af vold i hjemmet og kønsbaseret vold steg under covid-19-krisen i de fleste 
medlemsstater; understreger nødvendigheden af, at de lokale myndigheder inddrager 
regionale arbejdsgivere og NGO'er i deres arbejde for at fremme ligestilling mellem 
kønnene, øge offentlighedens bevidsthed om uligheder mellem kønnene samt vold i 
hjemmet og beskytte ofrene, samtidig med at der ydes målrettet støtte; understreger den 
vigtige rolle, som Istanbulkonventionen spiller med hensyn til forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet; opfordrer indtrængende alle 
medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret Istanbulkonventionen, til at gøre det; 
opfordrer indtrængende Rådet til at afslutte EU's ratificering af Istanbulkonventionen;

8. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at ligestilling mellem mænd 
og kvinder og integration af kønsaspektet fremmes i alle faser af evalueringen, 
gennemførelsen og overvågningen af ESI-fondene; opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og forvaltningsmyndigheder til at udveksle god praksis med hensyn til 
integrering af kønsaspektet gennem vidensdeling, teknisk bistand, uddannelse og 
bevidstgørelse; opfordrer til at inddrage ligestillingseksperter, ligestillingsorganer, 
arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet i processen med at 
forberede, gennemføre og overvåge operationelle programmer under ESI-fondene i 
overensstemmelse med partnerskabsprincippet og tilskynder til anvendelse af projekter 
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ledet af lokalsamfundet gennem eksisterende instrumenter såsom lokaludvikling styret 
af lokalsamfundet og integrerede territoriale investeringer for at sikre en bottom-up-
tilgang i udviklingen af projekter; opfordrer til en kønsafbalanceret repræsentation i de 
samhørighedspolitiske organer for at forbedre diversiteten i beslutningstagningen og 
opfordrer medlemsstaterne og deres respektive myndigheder til at støtte sådanne 
kønsafbalancerede udnævnelser i beslutningstagende udvalg;

9. opfordrer medlemsstaterne til at anvende midler fra samhørighedspolitikken til 
yderligere at mindske de regionale økonomiske og sociale forskelle med særlig fokus på 
bekæmpelse af feminiseringen af fattigdom, arbejdsløshed blandt kvinder og 
udelukkelse fra mange økonomiske muligheder, forebyggelse og bekæmpelse af alle 
former for kønsbaseret vold og forskelsbehandling, fremme og styrkelse af kvinders 
indflydelse og status gennem bedre adgang til og reintegration på arbejdsmarkedet samt 
på håndtering af de sundhedsrelaterede prioriteter som defineret i strategien for 
ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025, navnlig seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder (SRSR) som en grundlæggende menneskerettighed og et 
væsentligt aspekt af borgernes trivsel og fremme af ligestilling mellem kønnene; 
opfordrer til at forbedre synergierne mellem Samhørighedsfonden og 
genopretningsfonden og andre eksisterende programmer med henblik på at forbedre 
arbejdsvilkårene for kvinder – bl.a. ved at bekæmpe kønsbestemte lønforskelle, usikre 
ansættelsesforhold og uformelt arbejde – investere i plejefaciliteter, bekæmpe og 
forebygge kønsbaseret vold og sikre adgang til SRSR-tjenester;

10. understreger den rolle, som finansieringen af samhørighedspolitikken spiller i lyset af 
den hidtil usete indvirkning af covid-19-krisen med hensyn til at støtte, lette og fremme 
programmer, der tager hensyn til kvinders særlige behov, herunder kvinder i 
landdistrikterne og dem, der lever i fattige områder, bjergrige områder og fjernområder, 
med proaktive foranstaltninger gennem ELFUL for at fremme kvinders beskæftigelse 
og iværksætteraktivitet, lette deres børnepasningsopgaver, forbedre balancen mellem 
arbejdsliv og privatliv og trivsel og generelt for at styrke deres rolle, forbedre deres 
adgang til jord, kredit og finansielle instrumenter, fremme deres færdigheder og 
resultater gennem uddannelses- og rådgivningstjenester, øge deres deltagelse i 
beslutningstagningen på nationalt og regionalt niveau, i lokale aktionsgrupper og 
udviklingen af lokale partnerskaber og afhjælpe infrastrukturmangler, herunder i 
forbindelse med levering af forskellige former for omsorgstjenester; understreger, at 
samarbejde på europæisk plan sammen med effektiv anvendelse af EU-midler kan 
bidrage til udviklingen af kvalitetsprægede, tilgængelige og prismæssigt overkommelige 
omsorgstjenester, der er af afgørende betydning for kvinders aktivitet på 
arbejdsmarkedet;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme kvinders aktivitet på 
arbejdsmarkedet og kvinders iværksætteraktivitet, navnlig inden for naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) og kunstig intelligens (AI); 
minder om, at samhørighedspolitikken i støtten til digitale og grønne omstillinger bør 
være særligt opmærksom på at sikre adgang til uddannelse for kvinder for at slå bro 
over den kønsbestemte digitale kløft; understreger behovet for at styrke regionale, 
nationale og europæiske netværk af kvinder inden for erhvervsliv, iværksætterkultur, 
videnskab og teknologi, uddannelse, medier og aktivt medborgerskab og politisk 
lederskab, navnlig i fjerntliggende områder og landdistrikter og i grænseområder; 
understreger behovet for at bekæmpe den vertikale og horisontale opdeling mellem 
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kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, eftersom de mest usikre og lavest lønnede job er 
meget kvindedominerede, hvilket især har betydning for løn- og pensionsforskellene;
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