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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 gelijkheid tussen vrouwen en mannen een kernwaarde van de EU is 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, ook in het cohesiebeleid;

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 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) en 
het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV); overwegende dat de 
beginselen van non-discriminatie en gelijkheid tussen mannen en vrouwen op deze 
fondsen van toepassing zijn;

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 de bestaande 
ongelijkheid heeft vergroot; overwegende dat het cohesiebeleid hiermee rekening moet 
houden;

D. overwegende dat zorgverlening cruciaal is om vrouwen in staat te stellen actief te 
blijven op de arbeidsmarkt;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten zich meer in te spannen voor de bevordering van 
gendergelijkheid en non-discriminatie in het cohesiebeleid door middel van effectieve 
gendermainstreaming in alle fasen van de beleidscyclus, en daarbij op EU-, nationaal en 
regionaal niveau sterke politieke wil te tonen; roept er in dit opzicht toe op om nauw 
samen te werken met het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), dat 
hoogwaardig onderzoek en gegevens levert, zodat een beter geïnformeerd en op feiten 
gebaseerd besluitvormingsproces door beleidsmakers en andere cruciale 
belanghebbenden die zich actief inzetten voor meer gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen ondersteund wordt; 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;

2. verzoekt de Commissie het publiek bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid en om specifieke instrumenten en richtsnoeren te ontwikkelen en te 
verstrekken, en de lidstaten te helpen om in de uitvoerings- en monitoringsfase een 
genderperspectief te integreren; benadrukt hoe belangrijk het is dat de beheerders van de 
fondsen in het kader van het cohesiebeleid bijgeschoold worden op het gebied van 
gendermainstreaming;
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3. verzoekt de lidstaten en hun respectieve autoriteiten om optimale praktijken bij de 
toepassing van gendermainstreaming uit te wisselen door middel van het delen van 
kennis, technische bijstand, opleiding en bewustmaking;

4. 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, ook van plattelandsvrouwen in aanmerking te nemen – werkgelegenheid voor 
en ondernemerschap van vrouwen bevorderen, hun toegang tot grond, krediet en 
financiële instellingen verbeteren, hun vaardigheden en prestaties stimuleren door 
middel van onderwijs, opleiding en adviesdiensten, hun deelname 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;


