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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, der er forankret i 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;

B. der henviser til, at samhørighedspolitikken sigter mod at mindske forskelle mellem 
forskellige regioner og forbedre situationen i de mindst begunstigede områder med 
henblik på at opnå økonomisk, social og territorial samhørighed gennem Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som er 
underlagt principperne om ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem kvinder og 
mænd;

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, 
hvilket samhørighedspolitikken bør tage hensyn til;

D. der henviser til, at tilvejebringelse af omsorgstjenester er af afgørende betydning, når 
det drejer sig om at sætte kvinder i stand til at forblive aktive på arbejdsmarkedet;

1. opfordrer 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 og udvise et stærkt politisk engagement på EU-plan samt nationalt og 
regionalt plan; opfordrer i denne forbindelse til et tæt samarbejde med Det Europæiske 
Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE), således at der tilvejebringes 
forskning og data af høj kvalitet til støtte for politiske beslutningstageres og andre 
vigtige 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;

2. opfordrer Kommissionen til at øge bevidstheden om behovet for ligestilling mellem 
kønnene og til at udvikle og tilvejebringe specifikke værktøjer og retningslinjer, der kan 
hjælpe medlemsstaterne med at integrere et kønsperspektiv i gennemførelses- og 
overvågningsfasen; understreger betydningen af at integrere ligestillingskurser for de 
tjenestemænd, der forvalter samhørighedspolitikkens midler;
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3. opfordrer medlemsstaterne og deres respektive myndigheder til at udveksle god praksis 
med hensyn til integrering af kønsaspektet gennem vidensdeling, teknisk bistand, 
uddannelse og bevidstgørelse;

4. 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 gennem hensyntagen til kvinders særlige behov, herunder kvinder i 
landdistrikterne, fremmer kvinders beskæftigelse og iværksætterånd, forbedrer deres 
adgang til jord, kredit og finansielle instrumenter, fremmer deres færdigheder og 
resultater gennem uddannelses- og rådgivningstjenester, øger deres deltagelse i lokale 
aktionsgrupper og udviklingen af lokale partnerskaber og afhjælper 
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;


