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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de gelijkheid van mannen en vrouwen een kernwaarde van de EU is 
die in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in de artikelen 8 en 19 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is verankerd; 
overwegende dat gendermainstreaming dan ook een belangrijk instrument is bij de 
horizontale integratie van dit beginsel in het beleid, de maatregelen en de acties van de 
EU, onder meer in het cohesiebeleid; overwegende dat er meer inspanningen nodig zijn 
om de verschillende vormen van discriminatie en ongelijkheid waarmee vrouwen te 
maken hebben, aan te pakken; overwegende dat in artikel 7 van de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen1 voor 2014-2020 is bepaald dat de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen en de integratie van het genderperspectief tijdens de voorbereiding 
en uitvoering van programma’s moeten worden meegewogen en bevorderd;

B. overwegende dat met het cohesiebeleid de verschillen tussen diverse regio’s en de 
achterstand van de minst begunstigde regio’s worden aangepakt zodat economische, 
sociale en territoriale cohesie, waarvan het bereiken van gendergelijkheid een essentieel 
onderdeel vormt, gerealiseerd kan worden door middel van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds, 
het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) en het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie (JTF); overwegende dat de beginselen van non-discriminatie en 
gendergelijkheid op deze fondsen van toepassing zijn; overwegende dat bij de 
verstrekking van middelen uit deze fondsen bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
vrouwen die wonen in plattelandsgebieden, in gebieden die een industriële overgang 
doormaken, en in regio’s die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, zoals regio’s met een zeer geringe bevolkingsdichtheid, 
alsmede insulaire en grensoverschrijdende regio’s en berggebieden;

C. overwegende dat de volledige omvang van de gevolgen van de pandemie voor de 
economie, de werkgelegenheid en maatschappelijke kwesties nog niet bekend is; 
overwegende dat de eerste studies suggereren dat de COVID-19-pandemie bestaande 
ongelijkheid heeft vergroot, zoals een toename van zorgtaken en gendergerelateerd 
geweld, en onevenredige gevolgen heeft gehad voor vrouwen en meisjes; overwegende 
dat het cohesiebeleid hiermee rekening moet houden; overwegende dat het doel van het 
cohesiebeleid weliswaar is om de kloof tussen de regio’s binnen de EU te verkleinen, 
maar dat het cohesiebeleid tevens zorg moet dragen voor meer gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen en genderkloven moet aanpakken met het oog op handhaving van de 

1 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320.
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beginselen van gelijke beloning voor gelijk werk of werk van gelijke waarde, en gelijke 
kansen op de arbeidsmarkt; overwegende dat collectieve onderhandelingen een 
belangrijk instrument zijn om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen tegen te gaan 
en weg te nemen; overwegende dat de negatieve gevolgen van de COVID-19-crisis 
beperkt moeten worden, zodat voldoende middelen kunnen worden toegewezen aan het 
gendergelijkheidsbeleid, met inbegrip van projecten gericht op de aanpak van 
discriminatie en huiselijk en gendergerelateerd geweld;

D. overwegende dat het toegankelijker en betaalbaarder maken van goede zorgfaciliteiten 
van cruciaal belang is zodat vrouwen in staat worden gesteld actief te blijven op de 
arbeidsmarkt door het evenwicht tussen werk en privéleven te bevorderen en bij te 
dragen aan onder meer het dichten van de genderpensioenkloof, aangezien vrouwen een 
onevenredig groter deel van de onbetaalde zorgtaken verrichten dan mannen als gevolg 
van hardnekkige genderstereotypen en loonkloofstructuren, die grote gevolgen hebben 
voor de vertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt en hun prestaties; 
overwegende dat de behoefte aan zorgdiensten belangrijker dan ooit wordt in het licht 
van de nieuwe demografische trends, zoals een vergrijzende samenleving, lagere 
geboortecijfers en de daaruit voortvloeiende krimp van de bevolking in de werkende 
leeftijd; overwegende dat COVID-19 een allang bestaand probleem op het gebied van 
de zorgverlening in de EU heeft blootgelegd; overwegende dat zorg als geheel en als 
voortdurend proces moet worden beschouwd: van kinderopvang en naschoolse opvang 
tot zorg voor personen met een handicap en ouderenzorg; overwegende dat 
investeringen in de zorgsector ook informele zorgverleners kans op werk in de formele 
economie zullen bieden;

E. overwegende dat het bevorderen van gendergelijkheid essentieel is voor de 
verwezenlijking van de belangrijkste doelen van het cohesiebeleid, te weten duurzame 
regionale economische en sociale ontwikkeling in de EU op de lange termijn; 
overwegende dat het cohesiebeleid het juiste instrument is om de genderongelijkheid in 
plattelandsgebieden aan te pakken, aangezien vrouwen op het platteland beperkter 
toegang hebben tot werkgelegenheid en sociale diensten, met name in ontvolkte 
plattelandsgebieden of gebieden die kampen met demografische belemmeringen; 
overwegende dat het cohesiebeleid kan bijdragen aan doorvoering van specifieke acties 
gericht op het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld en aan 
bevordering en uitbreiding van gendergelijkheid door aanpak van horizontale en 
verticale segregatie op de arbeidsmarkt en hardnekkige genderkloven op het gebied van 
werkgelegenheid, alsook aan sociale inclusie en onderwijs door bevordering van start-
ups en ondernemerschap onder vrouwen, van de toegang van vrouwen tot onderzoek en 
innovatie, en door rekening te houden met de behoeften van vrouwen op het gebied van 
vervoers- en sociale infrastructuur;

F. overwegende dat de deelname van vrouwen aan alle fasen van de cohesiebeleidscyclus 
nog beperkt is, met name op het gebied van de ontwikkeling van operationele 
programma’s, de besluitvormingsprocessen en de integratie van gendergelijkheid in de 
tenuitvoerlegging van de geselecteerde projecten;

1. beklemtoont dat de cohesiefondsen een belangrijke rol dienen te spelen bij het 
bevorderen van gendergelijkheid en bij de tenuitvoerlegging van de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid; verzoekt de Commissie en de lidstaten dan ook zich meer in te 
spannen voor de bevordering van gendergelijkheid en non-discriminatie in het 
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cohesiebeleid door middel van effectieve gendermainstreaming in alle fasen van de 
beleidscyclus, met inbegrip van doelstellingen op het gebied van gendergelijkheid, 
gerichte maatregelen en specifieke subthema’s, en daarbij op EU-, nationaal en 
regionaal niveau sterke politieke wil te tonen tot bevordering van gendergelijkheid; 
roept er in dit opzicht toe op om nauw samen te werken met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE) en met nationale organen voor gelijke behandeling, die 
hoogwaardig onderzoek en gegevens leveren en daarmee ondersteunen dat 
beleidsmakers en andere cruciale belanghebbenden die zich actief inzetten voor meer 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen een beter geïnformeerd en op feiten gebaseerd 
besluitvormingsproces doorlopen; benadrukt dat het delen van kennis door de EU-
instellingen en -agentschappen en de ondersteuning van capaciteitsopbouw cruciaal zijn 
om hoge administratieve kosten en een onnodige toename van de bureaucratie te 
voorkomen; benadrukt hoe belangrijk nauwe samenwerking met organisaties van het 
maatschappelijk middenveld in de cohesiebeleidscyclus is en verzoekt om uitvoering 
van gendereffectbeoordelingen op dit gebied en de verzameling van naar gender 
uitgesplitste gegevens en gendersensitieve indicatoren om sociale en economische 
ongelijkheid te kunnen meten en te waarborgen dat het genderperspectief wordt 
opgenomen in de evaluatiecriteria en bij de uitvoering en monitoringssystemen van de 
fondsen;

2. betreurt het feit dat de Commissie voor de nieuwe programmeringsperiode geen nieuwe 
maatregelen heeft voorgesteld om de gendergelijkheid te verbeteren en in plaats daarvan 
de gendergelijkheidsvoorwaarde uit de verordening gemeenschappelijke bepalingen en 
uit het subprogramma “Vrouwen in plattelandsgebieden” heeft verwijderd;

3. beklemtoont dat het waarborgen van sociale, territoriale en economische cohesie door 
onder meer bestrijding van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen een essentieel 
aspect van het cohesiebeleid vormt; roept de Commissie en de lidstaten er dan ook toe 
op om de beginselen van gendermainstreaming en genderbudgettering toe te passen, 
gerichte maatregelen te nemen ter bestrijding van verschillende vormen van 
discriminatie, armoede en sociale uitsluiting, en een intersectioneel perspectief in hun 
beleid te integreren, hetgeen noodzakelijk is voor de bescherming van kwetsbare 
personen en vrouwen uit gemarginaliseerde groepen; verzoekt de Commissie in dit 
verband richtsnoeren te bieden en daarmee te bevorderen dat deze aanpak in de 
cohesiebeleidscyclus wordt gevolgd; beklemtoont dat het essentieel is dat investeringen 
in het scheppen van banen genderresponsief zijn en daarmee de positie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt verbeteren; wijst op de cruciale rol van het cohesiebeleid voor 
investeringen in hoogwaardige diensten, waarmee de bestrijding van genderongelijkheid 
positief beïnvloed wordt; verlangt dan ook dat het genderperspectief wordt geïntegreerd 
in de beleidsdoelstellingen zoals vastgesteld in de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen, zodat vrouwen gemakkelijker toegang krijgen tot infrastructuur en diensten 
en meer kansen hebben op de arbeidsmarkt en in de economie, en het cohesiebeleid een 
grotere bijdrage kan leveren aan sociaaleconomische groei;

4. wijst erop dat de cohesiefondsen een relevante rol spelen bij het aantrekken van 
investeringen in zorgdiensten; verzoekt de lidstaten beschikbare financiering van het 
cohesiebeleid in de eerste plaats te gebruiken voor het verstrekken van zorg, niet alleen 
om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan zorginfrastructuur, maar ook 
om genderkloven op het gebied van werkgelegenheid, arbeidsmarktsegregatie en de 
daaruit voortvloeiende loon- en pensioenkloven, doeltreffend aan te pakken; moedigt de 
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lidstaten aan om op Europees niveau optimale praktijken uit te wisselen over het 
efficiënt gebruik van EU-middelen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van 
hoogwaardige zorgdiensten;

5. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten de noodzaak 
van gendergelijkheid onder de aandacht van het grote publiek te brengen en specifieke 
instrumenten en richtsnoeren te ontwikkelen en te verstrekken – en daarbij de verdeling 
van de bevoegdheden tussen de lidstaten en de EU in acht te nemen – alsook om de 
lidstaten te helpen een genderperspectief te integreren in de ontwikkelings-, uitvoerings- 
en monitoringsfase, en daarbij gebruik te maken van de bestaande, door het EIGE 
ontwikkelde instrumenten, zoals de toolkit voor genderbudgettering binnen de EU-
fondsen; beklemtoont dat het belangrijk is om nationale gendergelijkheidsstrategieën 
aan het cohesiebeleid te koppelen, aangezien ESI-fondsen een essentieel instrument zijn 
om structurele veranderingen in de maatschappij te bevorderen; benadrukt hoe 
belangrijk het is dat de beheerders van de cohesiebeleidsfondsen op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau bijgeschoold worden op het gebied van 
gendermainstreaming;

6. beklemtoont dat de steden en regio’s die al lange tijd het voortouw nemen in de richting 
van gendergelijkheid een belangrijke rol hebben gespeeld; is ingenomen met het feit dat 
de Commissie in haar gendergelijkheidsstrategie 2020-2025 onderkent dat 
genderstereotypen ten grondslag liggen aan genderongelijkheid en op alle 
maatschappelijke terreinen hun uitwerking hebben; onderstreept dat het noodzakelijk is 
deze genderstereotypen en de structurele discriminatie van vrouwen aan te pakken op 
alle terreinen van het cohesiebeleid, en dat lokale en regionale autoriteiten betrokken 
moeten worden bij de bestrijding ervan; verzoekt de Commissie, de lidstaten en hun 
respectieve autoriteiten om de beginselen van de rechtsstaat te volgen – met inbegrip 
van het non-discriminatiebeginsel en de eerbiediging van de grondrechten – wanneer zij 
besluiten nemen over de financiering van programma’s of regio’s, en, in geval van 
inbreuk op deze beginselen, hierop monitoring, onderzoek en passende maatregelen te 
laten volgen, waarbij zij altijd zorg moeten dragen voor de bescherming van de 
uiteindelijke begunstigden; is van mening dat mogelijk inbreukprocedures kunnen 
worden ingeleid wanneer er vermoedens bestaan van inbreuk op het Unierecht, en dat 
een conditionaliteitsmechanisme voor de toekenning van EU-middelen op basis van het 
jaarlijks monitoringverslag van de Commissie inzake de waarden van de Unie in dit 
opzicht essentieel kan zijn; onderstreept dat de zogeheten LGBTI-vrije zones deze 
beginselen ondermijnen en is dan ook ingenomen met het Commissiebesluit tot 
verwerping van zes aanvragen voor stedenbanden waarbij Poolse autoriteiten betrokken 
zijn die resoluties hadden aangenomen over ‘LGBTI-vrije zones’; verzoekt de 
Commissie klachten over het misbruik van EU-fondsen door deze autoriteiten grondig 
te onderzoeken en alle aanvragen voor Uniefinanciering van autoriteiten die dergelijke 
resoluties hebben aangenomen, te blijven verwerpen;

7. verzoekt de lidstaten en hun respectieve autoriteiten programma’s in werking te stellen 
die het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en het helpen van 
slachtoffers van geweld als doel hebben, aangezien huiselijk en gendergerelateerd 
geweld tijdens de COVID-19-crisis in de meeste lidstaten is toegenomen; beklemtoont 
dat lokale autoriteiten regionale werkgevers en ngo’s moeten betrekken bij hun 
werkzaamheden teneinde gendergelijkheid te bevorderen, mensen bewuster te maken 
van genderongelijkheid en huiselijk geweld, en slachtoffers te beschermen, en daarbij 
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gerichte ondersteuning te bieden; beklemtoont dat het Verdrag van Istanbul inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld een belangrijke 
rol speelt; verzoekt alle lidstaten die het Verdrag van Istanbul nog niet hebben 
geratificeerd met klem dit te doen; dringt er bij de Raad op aan dat de ratificatie van het 
Verdrag van Istanbul door de EU wordt afgerond;

8. moedigt de lidstaten en de Commissie aan erop toe te zien dat gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen en de integratie van het genderperspectief in alle fasen van de evaluatie, 
tenuitvoerlegging en monitoring van de ESI-fondsen worden bevorderd; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de beheersautoriteiten om optimale praktijken bij de 
toepassing van gendermainstreaming uit te wisselen door middel van het delen van 
kennis, technische bijstand, opleiding en bewustmaking; roept ertoe op om, 
overeenkomstig het partnerschapsbeginsel, genderdeskundigen, gelijkheidsorganen, 
sociale partners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld te 
betrekken bij de voorbereiding, tenuitvoerlegging en monitoring van de operationele 
programma’s van de ESI-fondsen en stimuleert het gebruik van door de gemeenschap 
aangestuurde projecten via bestaande instrumenten, zoals vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkelingen en geïntegreerde territoriale investeringen, zodat bij de 
ontwikkeling van projecten een bottom-upaanpak verzekerd is; verzoekt om 
genderevenwichtige vertegenwoordiging binnen de organen van het cohesiebeleid, 
zodat meer diversiteit tot stand komt bij de besluitvorming, en verzoekt de lidstaten en 
hun respectieve autoriteiten deze genderevenwichtige benoemingen in besluitvormende 
comités te ondersteunen;

9. verzoekt de lidstaten de middelen uit het cohesiebeleid aan te wenden om regionale 
economische en sociale verschillen verder terug te dringen en zich daarbij specifiek te 
richten op bestrijding van de feminisering van armoede, werkloosheid onder vrouwen 
en uitsluiting van vrouwen van veel economische kansen, om alle vormen van 
gendergerelateerd geweld en discriminatie te voorkomen en te bestrijden, om de 
empowerment van vrouwen te bevorderen en na te streven door hun toegang tot en re-
integratie op de arbeidsmarkt te verbeteren, en om gezondheidsgerelateerde prioriteiten 
aan de orde te stellen zoals gedefinieerd in de gendergelijkheidsstrategie 2020-2025, in 
het bijzonder seksuele en reproductieve gezondheid en rechten als een fundamenteel 
mensenrecht en een essentieel aspect van het welzijn van mensen en de bevordering van 
gendergelijkheid; roept voorts op tot verbetering van de synergieën tussen de cohesie- 
en herstelfondsen en andere lopende programma’s teneinde de arbeidsomstandigheden 
van vrouwen te verbeteren – onder meer door bestrijding van de genderloonkloof, 
onzeker werk en informeel werk –, te investeren in zorgfaciliteiten, 
gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden, en de toegang tot diensten 
voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te waarborgen;

10. benadrukt in verband met de ongekende gevolgen van de COVID-19-crisis dat de 
fondsen in het kader van het cohesiebeleid een rol spelen bij het ondersteunen, 
faciliteren en bevorderen van programma’s die – door de speciale behoeften van 
vrouwen in aanmerking te nemen, ook die van plattelandsvrouwen en vrouwen uit 
armere, afgelegen en ultraperifere gebieden en uit berg- en grensgebieden – met 
proactieve maatregelen in het kader van het Elfpo werkgelegenheid in 
plattelandsgebieden voor en ondernemerschap van vrouwen bevorderen, hun zorgtaken 
ten aanzien van kinderen vergemakkelijken, hun evenwicht tussen werk en privéleven 
en hun welzijn verbeteren, en, in het algemeen, hun rol versterken, hun toegang tot 
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grond, krediet en financiële instellingen verbeteren, hun vaardigheden en prestaties 
stimuleren door middel van onderwijs, opleiding en adviesdiensten, hun deelname aan 
de besluitvorming op nationaal en regionaal niveau, aan lokale actiegroepen en aan de 
ontwikkeling van lokale partnerschappen vergroten en infrastructurele gebreken 
aanpakken, ook met betrekking tot de verlening van verschillende typen zorg; 
beklemtoont dat samenwerking op Europees niveau in combinatie met een doeltreffend 
gebruik van EU-middelen kan bijdragen tot de totstandbrenging van hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare zorgdiensten die uiterst belangrijk zijn om vrouwen te 
behouden voor de arbeidsmarkt;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten de activiteit van vrouwen op de arbeidsmarkt en 
ondernemerschap van vrouwen te bevorderen, met name op het gebied van wetenschap, 
technologie, techniek en wiskunde (STEM) en op het gebied van kunstmatige 
intelligentie (KI); herinnert eraan dat in het cohesiebeleid – ter ondersteuning van de 
digitale en groene transities – specifieke aandacht moet worden besteed aan het 
garanderen van de toegang van vrouwen tot opleidingen om de digitale genderkloof te 
overbruggen; beklemtoont dat regionale, nationale en Europese netwerken van vrouwen 
op het gebied van zakendoen, ondernemen, wetenschap en technologie, onderwijs, de 
media en burgerlijk en politiek leiderschap moeten worden versterkt, met name in 
afgelegen en plattelandsgebieden en in grensgebieden; beklemtoont dat de verticale en 
horizontale segregatie tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, aangezien de meest onzekere en slechtst betaalde banen zeer vaak door 
vrouwen worden uitgeoefend, wat met name gevolgen heeft voor de loon- en 
pensioenkloof;
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