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BEKNOPTE MOTIVERING

Gendermainstreaming is een belangrijke pijler van het concurrentievermogen en de 
economische en sociale cohesie van het Europese model, en het bevorderen van de gelijkheid 
van mannen en vrouwen is in de verdragen verankerd als een van de hoofddoelen van de 
Europese Unie (zie verdrag van Amsterdam), terwijl de Europese mededingingsstrategie 
(Agenda van Lissabon) zich onder meer als doel heeft gesteld de verhoging van de 
vrouwelijke werkgelegenheidsgraad tot 60% tegen 2010. De algemene verordening 
betreffende de structuurfondsen voor de periode 2000-2006 voorziet in gendermainstreaming 
in alle programmeringsfasen, van de analyse en de omschrijving van de doelstellingen tot het 
stadium van het toezicht en de evaluatie. Deze horizontale aanpak moet gehandhaafd en 
versterkt worden.

Het zwakke punt van het onderhavige voorstel voor een verordening ligt op het vlak van de 
horizontale integratie van de doelstellingen van gelijke kansen in het kader van het regionaal 
ontwikkelingsbeleid. Volgens het huidige voorstel zou het EFRO zich richten op regionale 
programma's betreffende mededinging en steun verlenen aan de innovatie, de 
kenniseconomie, het ondernemerschap, de milieubescherming en risicopreventie. Wat opvalt 
is dat het gelijkekansenbeleid alleen uitdrukkelijk genoemd wordt in de context van de 
doelstelling Europese territoriale samenwerking (artikel 6) en niet bij de acties in het kader 
van de andere doelstellingen.

Het ESF zou de nationale programma's ter ondersteuning van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie financieren en hierbij vooral aandacht schenken aan de sociale 
integratie. Deze benadering kan het vermoeden wekken dat de gelijkekansenproblematiek 
alleen in het ESF aan bod komt, een benadering die op diverse punten tekortschiet omdat zij 
geen rekening houdt met het beginsel van de horizontale gendermainstreaming in het geheel 
van de structuurfondsen, als vastgesteld in een resolutie van de Raad van ministers van 
2 december 1996 (zie 96/C 386/01).

De lidstaten hebben zich indertijd in het kader van de communautaire bestekken voor 
mainstreaming geëngageerd, helaas zijn er niet genoeg concrete maatregelen aan gekoppeld. 
Aangezien deze instrumenten, maar ook AQUAL en de andere communautaire initiatieven 
zullen verdwijnen, bestaat het gevaar dat het buitengewoon strategische belang van de 
gendermainstreaming op regionaal vlak voor de verbetering van de levenskwaliteit, de 
welvaart en de concurrentiepositie van de lidstaten van de Unie over het algemeen 
schromelijk onderschat gaat worden.

In dat verband zij herinnerd aan de rol die het EFRO in de loop van de 
programmeringsperiode 2000-2006 heeft gespeeld in het bevorderen van innoverende vormen 
van deelneming aan het arbeidsproces, de mobiliteit, de toegang tot de diensten, de 
bescherming van het milieu in stedelijk gebied, kortom in vele beleidssectoren die een 
aanzienlijke impact hebben op het leven van de vrouwen. In het voorstel voor een verordening 
ontbreekt het aan uitdrukkelijke verwijzingen naar gendermainstreaming als wezenlijk 
instrument en meerwaarde voor het herstel van het regionale evenwicht (zie preambule, 6b, 
nieuw).
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Wat de afzonderlijke artikelen betreft, valt op dat de lijst van gebieden die voor aanvullende 
steun uit hoofde van de artikelen 10 en 11 (gebieden met natuurlijke handicaps en 
ultraperifere regio's) in aanmerking komen, bijzonder restrictief is. Uit het oogpunt van 
gendergelijkheid zou het beter zijn nieuwe criteria op te nemen voor maatregelen ten behoeve 
van regio's met bijzondere demografische handicaps waar vooral vrouwen het slachtoffer van 
zijn (bvb. regio's met een laag geboortecijfer en een hoog percentage aan 65-plussers). In dat 
verband zij herinnerd aan de woorden van commissaris Hubner, die verzekerd heeft dat de 
Commissie er voorstander van is meer aandacht te besteden aan de regio's die met ernstige en 
blijvende natuurlijke of demografische handicaps af te rekenen hebben.

Uw rapporteur vindt dat ook moet worden nagedacht over de uitsluiting van de huisvesting 
van subsidiëring uit het EFRO (art. 7, onder d)), inzonderheid in het kader van de doelstelling 
"territoriale samenwerking". Een afwijking voor bijvoorbeeld tijdelijke woningen voor 
migranten van buiten de Unie zou de gezinshereniging van werknemers die vaak in bijzonder 
precaire omstandigheden moeten samenwonen, in de hand werken.

Er moet meer aandacht komen voor de sociale integratie, een communautaire doelstelling die 
overigens niet alleen in het ESF is opgenomen, en het aandeel van het EFRO in de 
financiering van de acties van het ESF in stedelijke gebieden moet worden opgetrokken in het 
kader van de doelstelling "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" om te 
zorgen voor een betere integratie van de acties van beide fondsen.

Tot slot wordt gepleit voor een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de 
beheers-, toezichts- en controleorganen waarin de verordening voorziet, dit om elke vorm van 
discriminatie te vermijden en de algemene toegang tot de middelen van het EFRO te 
waarborgen. In het verleden was de ongelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen 
een van de meest stuitende aspecten van de benoeming van de leden van de beheers-, 
toezichts- en controleorganen van de structuurfondsen in een groot aantal lidstaten. 

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Krachtens artikel 13 van het 
Verdrag neemt de Gemeenschap 
maatregelen om discriminatie op grond van 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd 
of seksuele geaardheid te bestrijden.

Amendement 2
Overweging 1 ter (nieuw)

(1 ter) Het Europees Parlement heeft op 
3 juli 2003 goedkeuring gehecht aan de 
resolutie over "gender budgeting" - het 
opstellen van overheidsbegrotingen vanuit 
een genderperspectief (2002/2198/(INI))*.
______________
* PB C 74 E van 24.3.2004, blz. 746.

Amendement 3
Overweging 5

(5) Een efficiënte en doeltreffende 
tenuitvoerlegging van door het EFRO 
gesteunde acties berust op goed bestuur en 
partnerschap tussen alle betrokken 
territoriale en sociaal-economische actoren, 
en in het bijzonder de regionale en 
plaatselijke autoriteiten.

(5) Een efficiënte en doeltreffende 
tenuitvoerlegging van door het EFRO 
gesteunde acties berust op goed bestuur en 
partnerschap tussen alle betrokken 
territoriale en sociaal-economische actoren, 
inclusief de niet-gouvernementele 
organisaties, onder andere die welke actief 
zijn op het vlak van gelijke kansen, en in 
het bijzonder de regionale en plaatselijke 
autoriteiten¸ de sociale en milieupartners, 
alsook erkende niet-gouvernementele 
organisaties die actief zijn op het vlak van 
bevordering van gelijkheid van mannen en 
vrouwen. De lidstaten dienen te zorgen 
voor de participatie van alle bevoegde 
instanties en voor een democratisch 
besluitvormingsproces.

Motivering

Het is belangrijk uitdrukkelijk de niet-gouvernementele organisaties, en met name die welke 
actief zijn op het vlak van gelijke kansen, te noemen bij de betrokken territoriale en sociaal-
economische actoren. De laatste kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren aan het 
bevorderen van de beginselen van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en aan het bestrijden 
van vormen van discriminatie op terreinen die onder het EFRO vallen en waar ten aanzien 
van de gelijkheid nog vooruitgang moet worden gemaakt, bijv. visserij, vervoer, milieu, 
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landbouw en onderzoek.

De acties van het EFRO kunnen alleen effectief zijn indien gezorgd wordt voor participatie 
van alle bevoegde instanties bij het beheer en de tenuitvoerlegging van de door het Fonds 
gesteunde acties, alsook voor een democratisch besluitvormingsproces.

Amendement 4
Overweging (6) bis (nieuw)

(6) bis Overeenkomstig de resolutie van de 
Raad van Ministers van 2 december 1996 
over de mainstreaming van gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen in de 
Structuurfondsen, moet de bevordering van 
gendergelijkheid in alle door het EFRO 
gefinancierde programma's worden 
opgenomen.
De aspecten gender, sociale insluiting en de 
bestrijding van alle vormen van 
discriminatie moeten in de operationele 
programma's waaraan EFRO-steun wordt 
toegekend, worden opgenomen.

Motivering

Naleving van het beginsel van de gendermainstreaming in de EFRO-verordening.

Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen 
noemt gelijke kansen als een van de belangrijkste doelstellingen van alle fondsen. Behalve de 
integratie van de genderdimensie moeten ook de bevordering van de sociale integratie en de 
bestrijding van alle vormen van discriminatie als doelstelling in de operationele programma's 
worden opgenomen.

Amendement 5
Overweging (8)

(8)  Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
bij de door het EFRO gesteunde acties ten 
behoeve van kleine en middelgrote bedrijven 
rekening wordt gehouden met de 
tenuitvoerlegging van het door de Europese 
Raad in Santa Maria de Feira opgestelde 
Europese Handvest voor kleine en 
middelgrote bedrijven en dat deze 
tenuitvoerlegging wordt gesteund.

(8)  Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
bij de door het EFRO gesteunde acties ten 
behoeve van kleine en middelgrote bedrijven 
rekening wordt gehouden met de 
tenuitvoerlegging van het door de Europese 
Raad in Santa Maria de Feira opgestelde 
Europese Handvest voor kleine en 
middelgrote bedrijven en dat deze 
tenuitvoerlegging wordt gesteund, alsook 
met de noodzaak om het vrouwelijk 
ondernemerschap door middel van 
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specifieke maatregelen te ondersteunen.

Motivering

Het vrouwelijk ondernemerschap in de KMO-sector is in tal van lidstaten lange tijd erg 
benadeeld door de afwezigheid van passende welfare-maatregelen, waardoor de deelneming 
aan de arbeidsmarkt wordt ontmoedigd, zoals overigens blijkt uit de zeer hoge 
werkloosheidscijfers onder vrouwen. Een en ander beperkt het concurrentievermogen, de 
levenskwaliteit en de doelmatigheid van het Europese economische bestel.

Amendement 6
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Bijzondere aandacht dient te worden 
besteed aan de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen, in de vorm van 
integratie van gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen (gendermainstreaming) in de 
acties waaraan steun wordt toegekend met 
middelen van het EFRO.

Motivering

Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen, 
die voor de programma's van alle fondsen van toepassing is, noemt gelijke kansen als een van 
de belangrijkste doelstellingen van de fondsen, in de vorm van integratie van gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen (gendermainstreaming) in de acties waaraan steun wordt toegekend 
met middelen van de fondsen.

Amendement 7
Overweging 11

(11) Het EFRO moet zorgen voor synergie 
met de bijstandsverlening uit het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. Het 
moet tevens zorgen voor complementariteit 
en consistentie met de andere takken van 
gemeenschappelijk beleid.

(11) Het EFRO moet zorgen voor synergie 
met de bijstandsverlening uit het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. Het 
moet tevens zorgen voor complementariteit 
en consistentie met de andere takken van 
gemeenschappelijk beleid, alsook voor de 
integratie van het beleid inzake gelijkheid 
van mannen en vrouwen in de vorm van 
een procentuele index waarmee rekening 
wordt gehouden bij het besluit omtrent de 
subsidiabiliteit van programma's.

Motivering

Het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen is expressis verbis opgenomen 
in de algemene verordening inzake de Structuurfondsen en het Cohesiefondsverordening. 
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Derhalve dient bij de planning en de tenuitvoerlegging van de programma's van de 
onderhavige verordening rekening gehouden te worden met het beleid inzake gelijkheid van 
mannen en vrouwen, in het bijzonder middels speciale maatregelen zoals kwantitatieve 
indexen die mede een rol spelen bij het besluit omtrent de subsidiabiliteit van programma's.

Amendement 8
Overweging 14 bis (nieuw)

(14 bis) Artikel 14 van Verordening (EG) 
.../... voorziet in waarborging van het 
bevorderen van gelijkheid van mannen en 
vrouwen en van de thema's die betrekking 
hebben op de specifieke kenmerken van de 
geslachten tijdens de verschillende stadia 
van de uitvoering van de kredieten van de 
fondsen. Derhalve dient de onderhavige 
verordening speciale bepalingen te bevatten 
voor de verwezenlijking van deze 
doelstelling, alsook voor het soort 
activiteiten waaraan steun kan worden 
toegekend met middelen van het EFRO in 
het kader van de bevordering van gelijkheid 
van mannen en vrouwen.

Motivering

Zie motivering bij amendement 2.

Amendement 9
Artikel 1, alinea 2

Deze verordening bevat specifieke 
bepalingen inzake de behandeling van 
stedelijke en plattelandsgebieden, van de 
visserij afhankelijke gebieden, ultraperifere 
gebieden en gebieden met natuurlijke 
handicaps.

Deze verordening bevat specifieke 
bepalingen inzake de behandeling van 
stedelijke en plattelandsgebieden, van de 
visserij afhankelijke gebieden, ultraperifere 
gebieden en gebieden met natuurlijke en 
demografische handicaps.

Motivering

Omwille van volledigheid en coherentie moet expliciet verwezen worden naar de 
demografische handicap waarmee dunbevolkte gebieden te kampen hebben.

Amendement 10
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Artikel 2, alinea 2

Daarbij geeft het EFRO uitvoering aan de 
prioriteiten van de Gemeenschap, met name 
versterking van de concurrentiekracht en de 
innovatie, het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en stimulering van 
milieuvriendelijke groei.

Daarbij geeft het EFRO uitvoering aan de 
prioriteiten van de Gemeenschap, met name 
versterking van de concurrentiekracht en de 
innovatie, het creëren van duurzame en 
hoogwaardige werkgelegenheid, het 
bevorderen van de sociale integratie, het 
bestrijden van alle vormen van 
discriminatie, door het leggen van nadruk 
op gelijke toegang en behandeling van 
mannen en vrouwen, en het stimuleren van 
milieuvriendelijke groei.

Motivering

Dit compromisamendement houdt rekening met de drie amendementen en vat deze samen.

Amendement 11
Artikel 4, punt 2

2.  informatiemaatschappij: ontwikkeling 
van inhoud, diensten en toepassingen op 
plaatselijk niveau; verbetering van de 
toegang tot en de ontwikkeling van on-line-
overheidsdiensten; steun en diensten ten 
behoeve van kleine en middelgrote bedrijven 
met het oog op de invoering van en een 
doeltreffend gebruik van informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT);

2.  informatiemaatschappij: ontwikkeling 
van inhoud, diensten en toepassingen op 
plaatselijk niveau; verbetering van de 
toegang tot en de ontwikkeling van on-line-
overheidsdiensten; steun en diensten ten 
behoeve van kleine en middelgrote bedrijven 
door middel van directe investeringen met 
het oog op de invoering van en een 
doeltreffend gebruik van informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT), mede 
met het oog op bevordering van het begruik 
ervan door jongeren, personen met een 
handicap en met name vrouwen;

Motivering

Vrouwen, en vooral oudere vrouwen, zijn het meest benadeeld op het vlak van de toegang tot 
de informatie- en communicatietechnologieën. Gerichte maatregelen kunnen de sociale 
integratie bevorderen.

Amendement 12
Artikel 4, punt 8
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8) onderwijsinvesteringen, die bijdragen tot 
een vergroting van de aantrekkingskracht 
van de regio’s en tot een verbetering van de 
levenskwaliteit aldaar;

8) onderwijsinvesteringen in 
beroepsopleidingen en levenslang leren, 
met name voor jongeren en vrouwen, die 
bijdragen tot een vergroting van de 
aantrekkingskracht van de regio’s en tot een 
verbetering van de levenskwaliteit aldaar;

Motivering

Onderwijs, beroepsopleidingen en levenslang leren zijn van groot belang voor versterking en 
ontwikkeling van de werkgelegenheid, met name in de perifere gebieden, waar jongeren en 
vrouwen grote problemen ondervinden bij het vinden van werk.

Amendement 13
Artikel 4, punt 9

9) gezondheid: investeringen ten behoeve 
van de ontwikkeling en de verbetering van 
de gezondheidzorg, die bijdragen tot de 
regionale ontwikkeling en tot de 
levenskwaliteit in de regio’s;

9) gezondheid: investeringen ten behoeve 
van de ontwikkeling en de verbetering van 
de gezondheidzorg, die bijdragen tot de 
regionale ontwikkeling en tot de 
levenskwaliteit in de regio’s; bijzondere 
aandacht dient te worden besteed aan 
speciaal op de gezondheid en de kwaliteit 
van leven van vrouwen toegesneden 
diensten;

Motivering

Gezien het feit dat de vrouwelijke bevolking in perifere regio's sneller in aantal afneemt dan 
de mannelijke vanwege de grote problemen die vrouwen ondervinden bij de toegang tot 
gezondheidsdiensten en kwaliteit van leven, moet er bijzondere aandacht worden besteed aan 
het aantrekkelijker maken van het leven in de periferie.

Amendement 14
Artikel 4, punt 10

10) directe steun voor investeringen in 
kleine en middelgrote bedrijven die 
bijdragen tot het ontwikkelen en beschermen 
van werkgelegenheid.

10) directe steun voor investeringen in 
kleine en middelgrote bedrijven die 
bijdragen tot het ontwikkelen en beschermen 
van werkgelegenheid, met name voor 
vrouwen, jongeren en mensen in een 
achterstandspositie, inclusief mensen met 
een handicap.

Motivering

Met name vrouwen, jongeren en mensen in een achterstandspositie, met name mensen met een 
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handicap, worden geconfronteerd met problemen op het vlak van werkgelegenheid en daarom 
moet bij de werkgelegenheidssteun aan het MKB in het bijzonder met deze groepen rekening 
worden gehouden.

Amendement 15
Artikel 5, punt 1, letter d)

d) ontwikkeling van nieuwe financiële 
instrumenten en starterscentra die bijdragen 
tot het opzetten of uitbreiden van 
kennisintensieve bedrijven.

d) ontwikkeling van nieuwe financiële 
instrumenten, plaatselijke 
infrastructuurvoorzieningen en 
starterscentra die bijdragen tot het opzetten 
of uitbreiden van kennisintensieve bedrijven.

Amendement 16
Artikel 5, punt 1, letter d) bis (nieuw)

d) bis ondersteuning van het vrouwelijk 
ondernemerschap door financiering van 
maatregelen die de deelneming van de 
vrouwen aan het arbeidsproces in de hand 
werken en tegelijkertijd het vrouwen 
mogelijk maakt tijdelijk uit de arbeidsmarkt 
te stappen. Deze maatregelen omvatten 
onder meer de instelling van een 
bedrijfstutor, ondersteuning van het 
moederschap van vrouwelijke 
ondernemers, diensten voor kinderen en 
bejaarden;

Motivering

Het gaat hier om maatregelen die als doel hebben de vrouwen te verlossen van een aantal 
taken die het hun moeilijk maken deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Amendement 17
Artikel 5, punt 1, letter d bis) (nieuw)

d ter) Bevordering van gelijkheid van 
mannen en vrouwen, waaronder: 
stimulering van het oprichten van nieuwe 
bedrijven, specifieke maatregelen voor 
vrouwelijke ondernemers voor het 
vergemakkelijken van het gebruik in de 
praktijk van nieuwe ideeën en voor de 
ontwikkeling van netwerken van 
vrouwelijke ondernemers, bevordering van 
infrastructuurvoorzieningen en diensten 
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die het combineren van beroeps- en 
privéleven mogelijk maken;

Amendement 18
Artikel 5, punt 1, letter d bis (nieuw)

d quater) steun voor vrouwelijk 
ondernemerschap middels financiële steun 
voor maatregelen inzake toegang tot 
leningen en steun voor de oprichting van 
bedrijven; er moeten de nodige 
maatregelen worden genomen die 
garanderen dat vrouwelijke ondernemers 
moederschapsverlof kunnen nemen als 
bedoeld in de bepalingen van richtlijn 
86/613/EEG van de Raad van 11 december 
1986 betreffende de toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, 
de landbouwsector daarbij inbegrepen, en 
bescherming van het moederschap1,
______________
1PB L 359 van 19.12.1986, blz. 56.

Motivering

Richtlijn 86/613/EEG dient hier in herinnering te worden gebracht en ze moet worden 
toegepast.

Amendement 19
Artikel 5, punt 3 bis (nieuw)

3 bis toerisme: promotie van de natuurlijke 
en culturele troeven als potentieel voor de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme; 
bescherming en verrijking van het cultureel 
erfgoed ter ondersteuning van de 
economische ontwikkeling; steun ter 
verbetering van de toeristische 
dienstverlening via nieuwe diensten met 
hoge meerwaarde;

Motivering

Neemt de tekst van artikel 4, lid 5, over. Ook steun voor toerisme moet onder de prioriteiten 
voor gebieden van doelstelling 2 worden opgenomen, met name omdat in de sector 
voornamelijk vrouwen werken.
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Amendement 20
Artikel 8, lid 2

2.  In afwijking van artikel 33, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. (…) wordt de 
EFRO-financiering van maatregelen in het 
kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
binnen de werkingssfeer van Verordening 
(EG) nr. (…) betreffende het Europees 
Sociaal Fonds, verhoogd tot 10% van de 
betrokken prioriteit.

2.  In afwijking van artikel 33, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. (…) wordt de 
EFRO-financiering van maatregelen in het 
kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
binnen de werkingssfeer van Verordening 
(EG) nr. (…) betreffende het Europees 
Sociaal Fonds, verhoogd tot 20% van de 
betrokken prioriteit.

Motivering

Op basis van de positieve ervaringen die zijn opgedaan met het communautaire initiatief 
URBAN is het beter dat de EFRO-financiering van maatregelen voor de stedelijke gebieden 
die binnen het ESF passen wordt opgetrokken zodat de plaatselijke overheden meer armslag 
krijgen bij de aanpak van de problemen van hun gebied.

Amendement 21
Artikel 10, titel

Gebieden met natuurlijke handicaps Gebieden met natuurlijke en demografische 
handicaps

Motivering

De gebieden die met demografische handicaps af te rekenen hebben (laag geboortecijfer, 
vergrijzing) ondervinden ook grote moeilijkheden op het vlak van de ontwikkeling; vrouwen 
zijn daar in onevenredige mate het slachtoffer van.

Amendement 22
Artikel 10, alinea 1

In door het EFRO medegefinancierde 
regionale programma’s voor gebieden met 
natuurlijke handicaps als bedoeld in artikel 
52, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 
(…) wordt bijzondere aandacht besteed aan 
de aanpak van de specifieke problemen van 
deze gebieden.

In door het EFRO medegefinancierde 
regionale programma's voor gebieden met 
natuurlijke handicaps als bedoeld in artikel 
52, lid 1, onder b), en demografische 
handicaps als bedoeld in artikel (...) van 
Verordening (EG) nr. (…) wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de aanpak van de 
specifieke problemen van deze gebieden.
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Motivering

De gebieden die met demografische handicaps af te rekenen hebben (laag geboortecijfer, 
vergrijzing) ondervinden ook grote moeilijkheden op het vlak van de ontwikkeling; vrouwen 
zijn daar in onevenredige mate het slachtoffer van.

Amendement 23
Artikel 14, lid 3 bis (nieuw)

3) bis De lidstaten zorgen ervoor dat 
mannen en vrouwen op een evenwichtige 
manier vertegenwoordigd zijn in de 
beheers-, certificerings- en auditautoriteit, 
als bedoeld in artikel 14, lid 1. 

Motivering

Het is belangrijk dat wordt gezorgd voor evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in de beheers-, certificerings- en auditorganen om elke vorm van discriminatie te 
vermijden en ervoor te zorgen dat iedereen op gelijke voorwaarden toegang krijgt tot de 
middelen van het EFRO. In het verleden was in het merendeel van de lidstaten het verschil in 
vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen in de beheers-, certificerings- en 
auditautoriteit van de structuurfondsen zeer opvallend.
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