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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at artikel 16, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 
2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden indeholder bestemmelse om, at 
"medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes på fondenes forskellige gennemførelsesfaser",

B. der henviser til, at integrering af ligestillingsaspektet i praksis betyder, at der foretages en 
vurdering af, hvorledes politiske, forvaltningstekniske og sociale foranstaltninger påvirker 
både kvinders og mænds liv og situation, samtidig med, at der i givet fald tages ansvar for, 
at disse politikker tages op til fornyet overvejelse med henblik på at fremme ligestilling 
mellem kønnene,

1. understreger, at der er behov for en yderligere indsats og afvikling af forældede 
beslutnings- og adfærdsmønstre, især inden for forvaltningssektoren, for at forbedre
gennemførelsen af ligestillingsaspektet på tværs af politikområder;

2. minder om, at politikken for integrering af kønsaspektet i Den Europæiske Union skal ses 
som en dobbeltstrategi, der skal sikre dels ligestilling af mænd og kvinder inden for alle 
politikområder og i alle beslutninger og dels målrettede foranstaltninger med henblik på at 
fjerne forskelsbehandlingen af kvinder;

3. understreger behovet for, at Den Europæiske Socialfond støtter særlige foranstaltninger 
med henblik på at forbedre såvel kvinders adgang til og deltagelse i arbejdsmarkedet såvel 
som integrering af ligestillingsaspektet; mener, at alle regionalfonde bør have en 
budgetpost for kønsaspektet (kønsbudgettering), hvorover der skal finansieres aktioner 
med henblik på fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og undersøgelser, hvor 
der foretages en vurdering af politikkernes følger for kvindernes situation;

4. minder om, at der er et behov for at indarbejde nye metoder og innovative værktøjer i 
regionale udviklingsstrategier, og understreger behovet for at tilbyde uddannelse i 
ligestillingsaspektets metodologi og værktøjer for de regionale og lokale 
beslutningstagere; opfordrer Kommissionen til at videreudvikle sine retningslinjer for 
forvaltningssektoren om integrering af kønsaspektet i forbindelse med strukturfondene;

5. påpeger, at der for at maksimere løftestangseffekten af strukturfondene skal lægges særlig 
vægt på at hjælpe sårbare grupper, navnlig kvinder i landdistrikter;

6. understreger, at der skal indsamles regelmæssige, komplette, kønsopdelte regionale 
statistiske oplysninger - (der ikke foreligger for øjeblikket) med henblik på at fastslå 
kvindernes nuværende situation og forskellene i kvinders levevis i forskellige regioner;

7. opfordrer Kommissionen til udover integreringen af kønsaspektet at foreslå en række 
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særlige foranstaltninger, herunder sensibiliseringskampagner, udveksling af bedste 
praksis, dialoger med borgerne og offentlig-private partnerskabsinitiativer.
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