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BEKNOPTE TOELICHTING

De Europese Commissie heeft in februari 2004 haar voorstel voor de financiële vooruitzichten 
van de uitgebreide Europese Unie in de periode 2007-2013 aangenomen, en daarnaast haar 
derde verslag over de cohesie.

Het verslag komt tot de slotsom dat de uitbreiding een ongekende uitdaging voor de 
competitiviteit en interne cohesie van de Europese Unie vertegenwoordigt, omdat ze namelijk 
tot een verbreding van de kloof in de economische ontwikkeling geleid heeft, een 
geografische verschuiving van de ongelijkheden in oostelijke richting en een moeilijker 
toestand in de werkgelegenheid.

De Europese Unie in haar geheel staat voor uitdagingen die o.a. het gevolg zijn van versnelde 
economische herstructurering, de ontwikkeling van de kenniseconomie, een bevolking die aan 
het verouderen is, en toenemende immigratie.

Volgens het derde cohesieverslag moet het cohesiebeleid van de Europese Unie een oplossing 
voor die uitdagingen bieden door er de doelstellingen van de agenda van Lissabon en 
Göteborg voor duurzame ontwikkeling, volledige werkgelegenheid, hogere productiviteit, 
meer sociale samenhang en betere milieubescherming in op te nemen.

De nieuwe verordening van de Raad houdende algemene bepalingen voor het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds is één van de 
vijf voorstellen voor vijf nieuwe verordeningen voor de hervorming van het cohesiebeleid in 
de periode 2007-2013.

De algemene verordening legt de gemeenschappelijke regels, normen en principen vast die 
van toepassing zijn op het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds.

De hervorming die in overweging genomen wordt, wil het gebruik van de structuurfondsen 
vereenvoudigen. Ze voert een aantal vernieuwingen in, o.a. hergroepering van de 
programma's rond drie spilpunten: convergentie, regionale competitiviteit en 
werkgelegenheid, en territoriale samenwerking - naast andere ingrijpende veranderingen zoals 
financiering van de cohesieprogramma's voorzover mogelijk door één enkel fonds.

De verplichtingen van het EG-Verdrag voor gelijke kansen voor man en vrouw, die 
inachtneming van de dimensie gelijke kansen in alle beleidsvormen en programma's van de 
Gemeenschap en specifieke beleidsmaatregelen voor de vrouwen voorzien, zijn al 
overgenomen in de verordeningen op de structuurfondsen voor de periode 2000-2006.

De vroegere algemene verordening nr. 1260/1999 op de structuurfondsen had trouwens van 
gelijke kansen een centrale doelstelling van de gebruikmaking van de fondsen gemaakt.

Het is natuurlijk verheugend dat de fundamentele bepalingen voor gelijke kansen voor man en 
vrouw in de nieuwe reglementen op de structuurfondsen voor de periode 2007-2013 en de 
algemene verordening op de fondsen overgenomen worden, maar de principiële uitbanning 
van alle vormen van discriminatie, vooral discriminatie van gehandicapten, en de sociale 
integratie zijn niettemin in de algemene verordening niet als prioritaire doelstellingen van de 
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Gemeenschap terug te vinden.

Onder de structuurfondsen blijft het Europees Sociaal Fonds een eersterangsrol vervullen in 
de verwezenlijking van de gelijke kansen. Maar die doelstelling moet wel tot de andere 
fondsen uitgebreid worden, want er blijven ongelijkheden bestaan in milieubescherming, 
vervoer, plattelandsontwikkeling, visvangst, enz.

Als rapporteur verontrust het me ook dat er gevraagd wordt om niet-gouvernementele 
organisaties en verenigingen die zich inzetten voor gelijke kansen van de lijst van partners 
van art. 10 te schrappen. Ik dring er niet alleen op aan om die instellingen en verenigingen te 
handhaven, maar ook om de lijst uit te breiden tot instellingen en verenigingen die zich 
inzetten voor sociale integratie en strijd tegen discriminatie.

Verder moet het ons verwonderen dat het voorstel van de Europese Commissie geen gewag 
maakt van het noodzakelijk evenwicht tussen mannen en vrouwen in de samenstelling van het 
opvolgingscomité, terwijl de algemene verordening 1260/1999 dat in haar art. 35 toch als 
belangrijke regel vastlegt.

De transparantie in het optreden van de fondsen is een fundamenteel principe waarvan de 
inachtneming van nabij in het oog gehouden moet worden. Het gaat om een wezenlijk 
element in het toezicht op de bestemming van de middelen en de controle of ze goed gebruikt 
worden uit het oogpunt van gelijke kansen voor man en vrouw en de strijd tegen 
discriminatie.

Bij de evaluatie van de gebruikmaking van de fondsen is het van essentieel belang om de 
vooruitgang in de bewustmaking van gelijke kansen voor man en vrouw, de strijd tegen 
discriminatie en de sociale integratie te vermelden, om te kunnen vaststellen welke 
vorderingen er nog te verwezenlijken blijven.

Verder wijzen we nog op het belang van uitsplitsing van statistieken en indicatoren volgens 
geslacht om de programmering te verbeteren en de beleidsvoering die met de fondsen 
gefinancierd wordt, beter te kunnen evalueren. 
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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

- gezien het advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van 
31 maart 2004 inzake het derde verslag over de economische en sociale samenhang,

- onder verwijzing naar de resoluties van het Europees Parlement over gendergelijkheid 
in de Europese Unie, meer in het bijzonder de resolutie van 13 maart 20031 over  de 
doelstellingen van de structuurfondsen wat betreft gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen,

1. verzet zich tegen elke afzwakking van het in het voorstel opgenomen 
partnerschapsbeginsel, en vraagt behoud van de lijst van instanties die in aanmerking 
komen, met inbegrip van instanties die zich inzetten voor gendergelijkheid;

2. vraagt dat ook de instanties die zich inzetten voor sociale integratie en strijd tegen 
discriminatie opgenomen worden in de lijst van partners van het voorstel voor een 
verordening;

3. stelt met nadruk dat de gendergelijkheid systematisch opgenomen en toegepast moet 
worden in alle stadia van de programmering en de aanwending van de fondsen, en bij 
de uitwerking van gerichte financieringsacties;

4. vraagt dat het beginsel van uitroeiing van alle vormen van discriminatie, ook 
discriminatie op grond van geslacht, en sociale integratie, meer in het bijzonder die 
van benadeelde personen, als vaste regels gelden voor alle fondsen en voor de 
strategische beleidskeuzen van de Gemeenschap;

5. vraagt dat doelstellingen als gendergelijkheid en strijd tegen discriminatie sterker 
gestimuleerd worden in de acties van de fondsen op het gebied van infrastructuur, 
onderzoek, vervoer, milieu, regionale en plaatselijke ontwikkeling, ontwikkeling van 
stad en platteland, landbouw en visvangst, en dat deze acties worden gecoördineerd 
met die van het EAFRD en het  EFF;

6. vraagt dat de middelen die uitgetrokken worden voor beleidsmaatregelen op het 
gebied van opleiding, met name in verband met economische veranderingen in 
bepaalde gebieden, de problematiek van de stedelijke omgeving of ontwikkelingen in 
de plattelandsomgeving, meer ten goede komen aan vrouwen en benadeelde personen;

7. vraagt dat de beleidsvoering die door de fondsen gefinancierd wordt de uitwerking van 
maatregelen omvat om het hoofd te bieden aan de specifieke problemen van 
economische of sociale aard waar vrouwen in stadsgebieden mee te maken krijgen;

8. vraagt dat eilanden, dun bevolkte gebieden en bergzones worden opgenomen in de 

  
1 PB C 61 E van 10.3.2004, blz. 370.
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thematische en territoriale prioriteiten van het strategische gedeelte van het nationale 
strategische referentiekader, en stelt ook een vermelding van de gebieden met een 
demografische handicap voor;

9. vraagt dat het voorstel voorziet in een evenwichtige vertegenwoordiging van man en 
vrouw in de samenstelling van de toezichtcomités conform artikel 35 van verordening 
(EG) nr. 1260/1999 van 21 juni 1999 van de Raad houdende algemene bepalingen 
inzake de structuurfondsen1;

10. vraagt dat de evaluaties van de werking van de fondsen ook aanwijzingen over de 
vooruitgang wat betreft bevordering van gendergelijkheid en sociale integratie 
bevatten, en over de strijd tegen alle vormen van discriminatie;

11. beklemtoont het belang van statistieken en kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren 
die uitgesplitst zijn naar geslacht, om de programmering doeltreffender te maken, de 
beleidsvoering correct te kunnen evalueren en de verspreiding van succesvolle 
experimenten en acties voor meer gendergelijkheid, sociale integratie en strijd tegen 
alle vormen van discriminatie te vergemakkelijken;

12. vraagt dat de doorzichtigheid van de acties van de fondsen gewaarborgd wordt, zodat 
er beter kan worden gecontroleerd waar de middelen naartoe gaan, vooral uit het 
oogpunt van de bevordering van de gendergelijkheid, de strijd tegen discriminatie en 
de sociale integratie, stelt streng toezicht op de eerbiediging van deze vereiste voor, en 
wenst vooral dat in geval van overtreding de nodige maatregelen worden getroffen;

13. vraagt de ten principale bevoegde commissie te besluiten tot toepassing van artikel 75, 
lid 3 van het Reglement van het Europees Parlement en deze aanbevelingen in haar 
ontwerpresolutie op te nemen.

  
1 PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.
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