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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat artikel 16, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van 11 juli 2006 
van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds bepaalt dat "de lidstaten 
en de Commissie erop toezien dat de gelijkheid van vrouwen en mannen en de integratie 
van het genderperspectief worden bevorderd in de opeenvolgende fasen van de uitvoering 
van de fondsen",

B. overwegende dat gendermainstreaming in de praktijk betekent dat er dient te worden 
beoordeeld hoe politieke, bestuurlijke en maatschappelijke maatregelen van invloed zijn 
op het leven en de situatie van zowel vrouwen als mannen, en dat er waar nodig 
verantwoordelijkheid dient te worden genomen om er een nieuwe richting aan te geven ter 
bevordering van de gelijkheid van man en vrouw ;

1. benadrukt dat er verdere inspanningen en een verdere afbouw van verouderde 
besluitvormings- en gedragspatronen vereist zijn, met name in het bestuur, om 
gendermainstreaming op verschillende beleidsterreinen te verbeteren;

2. wijst erop dat gendermainstreaming op het niveau van de Europese Unie een dubbele 
strategie inhoudt, die enerzijds moet garanderen dat op alle beleidsterreinen en bij alle 
besluitvorming de gelijkheid van mannen en vrouwen in acht wordt genomen, en die er 
tegelijkertijd door gerichte maatregelen toe leidt dat er een einde komt aan de 
achterstelling van vrouwen;

3. wijst er met nadruk op dat het Europees Sociaal Fonds ondersteuning moet bieden voor 
specifieke maatregelen om de toegang tot en deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt,
en gendermainstreaming te verbeteren ; is van oordeel dat er in alle regionale fondsen een 
begrotingslijn inzake gender dient te worden opgenomen (genderbudgeting), om 
maatregelen voor gendergelijkheid en onderzoek naar de effecten van het vrouwenbeleid 
te financieren ;

4. wijst erop dat er in strategieën voor regionale ontwikkeling nieuwe benaderingen en 
innovatieve instrumenten dienen te worden opgenomen en benadrukt dat beleidsmakers 
op regionaal en plaatselijk niveau dienen te worden opgeleid voor de methodologie van en 
de instrumenten voor gendermainstreaming; vraagt de Commissie om haar aanwijzingen 
voor het bestuur, die een richtsnoer vormen voor gendermainstreaming in het optreden 
van de structuurfondsen, verder uit te werken;

5. stelt dat er speciale aandacht moet uitgaan naar bijstand aan kwetsbare groepen, met name 
vrouwen in plattelandsgebieden, opdat de Structuurfondsen op lange termijn optimaal 
effect kunnen sorteren;
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6. benadrukt dat er regelmatige, uitvoerige, op basis van sekse uitgesplitste regionale 
statistieken, die vooralsnog ontbreken, dienen te worden opgesteld om de feitelijke situatie 
van en de verschillen in het leven van vrouwen in verschillende regio's vast te stellen;

7. roept de Commissie op om naast gendermainstreaming ook een reeks specifieke 
maatregelen voor te stellen, waaronder bewustmakingscampagnes, uitwisseling van beste 
praktijken, dialoog met de burgers en initiatieven voor publiek-privaat partnerschap.
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