
PA\558304SV.doc PE 355.492v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PRELIMINÄR VERSION
2004/0165(COD)

28.2.2005

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Europeiska socialfonden
(KOM(2004)0493 – C6-0090/2004 – 2004/0165(COD))

Föredragande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou



PE 355.492v01-00 2/14 PA\558304SV.doc

SV

PA_Leg



PA\558304SV.doc 3/14 PE 355.492v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

I kommissionens förslag till ny förordning om budgetplanen för 2007–2013, och närmare 
bestämt förslaget om Europeiska socialfonden (ESF), får ESF behålla samma roll som stöd till 
Europeiska sysselsättningsstrategin som den haft sedan 1999. Föredraganden välkomnar 
förslaget till förordning om ESF, som skall stärka sambandet mellan ESF, Europeiska 
sysselsättningsstrategin och EU:s mål i fråga om social integration, utbildning och främjande 
av jämställdhet. Arbetet med att uppnå dessa mål är en nödvändig följd av Lissabonstrategin.

Med hjälp av mer riktade och förenklade stödinsatser skall ESF inom ramen för de båda 
målen om konvergens och om konkurrenskraft och sysselsättning bidra till att öka 
anpassningsförmågan hos arbetstagare och företag, förbättra tillgången till arbete för 
arbetssökande och personer som inte befinner sig på arbetsmarknaden, förebygga 
arbetslöshet, förlänga arbetslivet och öka deltagandet på arbetsmarknaden för kvinnor och 
invandrare, stärka den sociala integrationen av missgynnade grupper och bekämpa 
diskriminering samt främja partnerskap för reformer när det gäller sysselsättning och social 
integration.

Insatserna för investeringar i humankapital och för att förbättra den institutionella kapaciteten 
och öka effektiviteten i offentlig förvaltning och offentliga tjänster rör emellertid endast 
konvergensmålet. Föredraganden efterlyser därför större flexibilitet på detta område och 
uppmanar det ansvariga utskottet för sysselsättning och sociala frågor att titta närmare på 
problemet.

Föredraganden gläds åt att förslaget till förordning om ESF explicit nämner behovet av att 
främja jämställdheten, inte bara genom integrering av ett jämställdhetsperspektiv i all politik 
utan även genom riktade insatser för att öka kvinnors varaktiga deltagande och positiva 
utveckling i arbetslivet i linje med EG-fördragets bestämmelser.

Föredraganden anser att kampen mot alla former av diskriminering och främjandet av 
jämställdhet mellan kvinnor och män måste ske både genom yrkesutbildning och genom 
tillträde till arbetsmarknaden samt deltagande och utvecklingsmöjligheter på densamma.

Att medvetandegöra människor om kampen mot diskriminering och i synnerhet om 
främjandet av jämställdhet är av grundläggande betydelse för att få till stånd ett 
mentalitetsskifte och för att verkliga förändringar skall vara att hoppas på. Föredraganden 
anser det därför nödvändigt med informationsåtgärder som finansieras via ESF.

Föredraganden föreslår att det i de operativa programmen infogas finansieringsplaner för 
enskilda åtgärder och insatser som syftar till att integrera könsperspektivet, i linje med de 
önskemål som utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor gav uttryck för i 
parlamentsledamoten María Antonia Avilés Pereas initiativbetänkande om jämställdhetsmålen 
vid användningen av strukturfonderna (A5–0059/2003). Genom sådana finansieringsplaner 
kan man inte bara förbättra förvaltningen av fonderna utan även göra en bedömning av i vad 
mån kvinnor verkligen kommer i åtnjutande av de finansierade åtgärderna.
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Med tanke på hur viktigt erfarenhetsutbyte, spridning av goda metoder och främjande av 
innovativ verksamhet är för förbättringen av kvinnors situation gläds föredraganden åt att 
dessa aspekter tagits med i den nya förordningen om ESF.

Föredraganden gläds även åt att den nya förordningen föreskriver samråd med icke-statliga 
intressenter vid utarbetandet, genomförandet och övervakningen av de operativa programmen.

Föredraganden oroas av att förslaget till förordning inte innehåller några åtgärder för att ge 
publicitet åt den finansierade verksamheten, vilket skulle göra den öppnare och tillgängligare 
för berörda parter. Föredraganden föreslår att sådana åtgärder införs i förordningen och 
trycker på behovet av att säkra en enkel och snabb tillgång till den finansierade verksamheten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 3

(3) ESF bör stödja sådan verksamhet i 
medlemsstaterna som ligger i linje med de 
riktlinjer och rekommendationer som ges i 
Europeiska sysselsättningsstrategin (ESS) 
och de mål som gemenskapen har ställt upp 
för social integration och utbildning för att 
verksamt bidra till att målen från Europeiska 
rådets möten i Lissabon och Göteborg 
uppnås. 

(3) ESF bör stödja sådan verksamhet i 
medlemsstaterna som ligger i linje med de 
riktlinjer och rekommendationer som ges i 
Europeiska sysselsättningsstrategin (ESS) 
och de mål som gemenskapen har ställt upp 
för social integration och utbildning samt 
främjande av jämställdhet mellan kvinnor 
och män för att verksamt bidra till att målen 
från Europeiska rådets möten i Lissabon och 
Göteborg uppnås. 

Motivering

Jämställdhet mellan kvinnor och män är enligt artikel 2 i EG-fördraget ett av EU:s mål, på 
samma sätt som Europeiska sysselsättningsstrategin och Lissabonstrategin. I artikel 2 i 
förslaget till förordning om Europeiska socialfonden nämns också jämställdhet mellan 
kvinnor och män bland gemenskapens mål. Det är nödvändigt att ta med detta mål i skäl 3 
eftersom principen är mycket viktig och så att konsekvens skapas.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
Skäl 4

(4) Med syftet att förutse och hantera 
förändring i anslutning till målet regional 
konkurrenskraft och sysselsättning bör 
stödet från ESF särskilt inriktas på att öka 
arbetstagarnas och företagens 
anpassningsförmåga, öka tillgången till 
arbete och deltagandet i arbetskraften, stärka 
missgynnade gruppers sociala integration 
och bekämpa diskriminering samt främja 
partnerskap för reformer.

(4) Med syftet att förutse och hantera 
förändring i anslutning till målen 
konvergens, regional konkurrenskraft och 
sysselsättning bör stödet från ESF särskilt 
inriktas på att öka arbetstagarnas och 
företagens anpassningsförmåga, öka 
tillgången till arbete och deltagandet i 
arbetskraften, stärka missgynnade gruppers 
sociala integration och bekämpa 
diskriminering samt främja partnerskap för 
reformer.

Motivering

De nämnda målen avser både konvergens, regional konkurrenskraft och sysselsättning så som 
det står i artikel 3.

Ändringsförslag 3
Skäl 7

(7) Det är nödvändigt att säkerställa att 
ESF:s verksamhet står i samklang med de 
verksamheter som ingår i den Europeiska 
sysselsättningsstrategin och koncentrera 
ESF-stödet till att genomföra 
rekommendationerna och riktlinjerna när det 
gäller sysselsättningen. 

(7) Det är nödvändigt att säkerställa att 
ESF:s verksamhet står i samklang med de 
program och verksamheter som ingår i den 
Europeiska sysselsättningsstrategin, i 
synnerhet Progressprogrammet och de 
nationella handlingsplanerna för 
sysselsättning och social integration, och 
koncentrera ESF-stödet till att genomföra 
rekommendationerna och riktlinjerna när det 
gäller sysselsättningen. 

Motivering

Strukturfonderna kompletterar medlemsstaternas insatser och det är sålunda nödvändigt att 
samordna ESF:s verksamhet med de nationella handlingsplanerna för sysselsättning och 
social integration (skäl 13 i förordning (EG) nr 1784/1999 om ESF). Det är nödvändigt att 
skapa överensstämmelse mellan ESF:s verksamhet och Progressprogrammet eftersom detta 
program avser sysselsättning och social solidaritet. I artikel 15 i förslaget till beslut om 
inrättande av  programmet Progress (KOM(2004)0488) föreskrivs explicit att insatserna 
inom detta program måste samordnas med ESF.
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Ändringsförslag 4
Skäl 9

(9) Medlemsstaterna och kommissionen 
måste säkerställa att de prioriteringar som 
genomförs med finansiering från ESF i 
strävan att uppnå målen konvergens och 
regional konkurrenskraft och sysselsättning 
bidrar till att främja jämställdheten och till 
att undanröja hinder för jämställdhet mellan 
kvinnor och män; integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv bör kombineras med 
riktade insatser för att öka kvinnors 
varaktiga deltagande och kvinnors positiva 
utveckling i arbetslivet. 

(9) Medlemsstaterna och kommissionen 
måste säkerställa att de prioriteringar som 
genomförs med finansiering från ESF i 
strävan att uppnå målen konvergens och 
regional konkurrenskraft och sysselsättning 
bidrar till att främja jämställdheten och till 
att undanröja hinder för jämställdhet mellan 
kvinnor och män; integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv bör kombineras med 
riktade insatser för att förbättra tillgången 
till sysselsättning och öka kvinnors 
varaktiga deltagande och kvinnors positiva 
utveckling i arbetslivet. 

Motivering

För att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är det framför allt nödvändigt att 
föreskriva specifika åtgärder för att underlätta deras tillgång till sysselsättning. I artikel 2.1 e 
i förordning (EG) nr 1784/1999 om ESF föreskrivs det dessutom att fonden skall stödja 
”särskilda åtgärder för att förbättra kvinnors tillträde till och ställning på 
arbetsmarknaden”.

Ändringsförslag 5
Artikel 3, punkt 1, led a, led ii

ii) förutseende och god förvaltning av 
ekonomiska förändringar, särskilt genom 
utformning och spridning av innovativa och 
mera produktiva former av 
arbetsorganisation, som inbegriper tonvikt 
på större säkerhet och bättre hälsa, 
identifiering av framtida behov av 
yrkesfärdigheter och kompetens samt 
utveckling av särskilda sysselsättnings-, 
utbildnings- och stödmöjligheter för 
anställda som omfattas av omstrukturering i 
företag och näringsgrenar.

ii) förutseende och god förvaltning av 
ekonomiska förändringar, särskilt genom 
utformning och spridning av innovativa och 
mera produktiva former av 
arbetsorganisation, som inbegriper tonvikt 
på arbetsvillkor, arbetstidens förläggning, 
större säkerhet och bättre hälsa, identifiering 
av framtida behov av yrkesfärdigheter och 
kompetens samt utveckling av särskilda 
sysselsättnings-, utbildnings- och 
stödmöjligheter för anställda som omfattas 
av omstrukturering i företag och 
näringsgrenar.

Motivering

Den förbättring av arbetets kvalitet som föreskrivs i Lissabonstrategin och stöds av ESF 
måste även avse förbättring av arbetsvillkoren och arbetstidens förläggning, i synnerhet i 
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syfte att uppnå större flexibilitet för att kunna beakta utvecklingen på arbetsmarknaden och 
tillåta förening av yrkes- och familjeliv.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 1, led b, inledningen

b) En ökning av tillgången till sysselsättning 
för arbetssökande och för personer som inte 
ingår i arbetskraften, förhindrande av 
arbetslöshet, förlängning av arbetslivet och
ökat deltagande i arbetskraften för kvinnor 
och invandrare, särskilt genom att främja

b) En ökning av tillgången till sysselsättning 
för arbetssökande, i synnerhet för unga 
människor, särskilt unga kvinnor, och för 
personer som inte ingår i arbetskraften, 
förhindrande av arbetslöshet, förlängning av 
arbetslivet, ökat deltagande samt förbättrade 
utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden 
för kvinnor och invandrare, särskilt genom 
att främja

Motivering

Enligt statistiken fortsätter antalet unga arbetslösa att öka. Denna situation drabbar 
dessutom i synnerhet unga kvinnor. Stöd från ESF är av grundläggande betydelse för att 
hjälpa medlemsstaterna i kampen mot detta problem.

Ändringsförslag 7
Artikel 3, punkt 1, led b, led iia (nytt)

iia) särskilda insatser för att förbättra 
tillgången till sysselsättning, öka 
deltagandet på arbetsmarknaden samt 
förbättra den yrkesmässiga utvecklingen 
för unga, i synnerhet unga kvinnor,

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 6.

Ändringsförslag 8
Artikel 3, punkt 1, led b, led iii

iii) särskilda insatser för att öka kvinnors 
varaktiga deltagande och kvinnors positiva 
utveckling i arbetslivet, särskilda insatser för 
att minska den könsberoende segregeringen 
av arbetsmarknaden, inbegripet genom att ta 
itu med orsakerna till könsrelaterade 

iii) särskilda insatser för att förbättra 
tillgången till sysselsättning och öka 
kvinnors varaktiga deltagande och kvinnors 
positiva utveckling i arbetslivet, särskilda 
insatser för att minska den könsberoende 
segregeringen av arbetsmarknaden, 
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löneskillnader, och insatser för att förena 
arbete och privatliv, inbegripet genom att 
underlätta tillgång till barntillsyn och vård 
av beroende närstående,

inbegripet genom att ta itu med orsakerna till 
könsrelaterade löneskillnader, och insatser 
för att förena arbete och privatliv, inbegripet 
genom att underlätta tillgång till barntillsyn 
och vård av beroende närstående,

Motivering

Åtgärder för att underlätta kvinnors tillträde till och deltagande på arbetsmarknaden är 
nödvändiga. I artikel 2.1 e i förordning (EG) nr 1784/1999 om ESF föreskrivs det att fonden 
skall stödja ”särskilda åtgärder för att förbättra kvinnors tillträde till och ställning på 
arbetsmarknaden”.

Ändringsförslag 9
Artikel 3, punkt 1, led b, led iv

iv) särskilda insatser för att stärka 
invandrares sociala integration och öka deras 
deltagande i sysselsättning, inklusive 
vägledning och språkutbildning och 
tillgodoräknande av kompetens som 
förvärvats utomlands. 

iv) särskilda insatser för att stärka 
invandrares sociala integration, förbättra 
deras tillgång till sysselsättning och öka 
deras deltagande och 
utvecklingsmöjligheter i arbetslivet, 
inklusive vägledning och språkutbildning 
och tillgodoräknande av kompetens som 
förvärvats utomlands. 

Motivering

Det är nödvändigt att ange att det inte bara skall vara möjligt för personer som invandrat till 
EU att få tillträde till arbetsmarknaden och delta där på ett varaktigt sätt, utan också att de 
skall ha möjlighet till yrkesmässig utveckling.

Ändringsförslag 10
Artikel 3, punkt 1, led c, led i

i) vägar till integrering i arbete för 
missgynnade, för människor som är utsatta 
för socialt utanförskap, för dem som slutat 
skolan för tidigt, för minoriteter och 
människor med funktionshinder genom 
åtgärder som ökar anställbarheten, 
inbegripet inom den sociala ekonomin, 
genom kompletterande åtgärder och 
lämpliga social- och vårdtjänster,

(Berör inte den svenska versionen.)
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 11
Artikel 3, punkt 1, led c, led ii

ii) diversifiering av arbetsplatserna och 
kamp mot diskriminering när det gäller att få 
tillgång till arbetsmarknaden genom 
medvetandegörande och genom att involvera 
lokalsamhällen och lokala företag.

ii) diversifiering av arbetsplatserna och 
kamp mot diskriminering när det gäller 
yrkesutbildning, att få tillgång till, delta i 
och utvecklas på arbetsmarknaden genom 
medvetandegörande och genom att involvera 
lokalsamhällen och lokala företag.

Motivering

Diskriminering av missgynnade personer gäller inte endast tillgång till arbetsmarknaden, 
utan även deltagande i den och möjligheten till yrkesmässig utveckling samt yrkesutbildning.

Ändringsförslag 12
Artikel 3, punkt 3a (ny)

3a. ESF skall stödja medlemsstaternas 
insatser för information till och 
medvetandegörande av allmänheten, i syfte 
att kämpa mot diskriminering och främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 
samhället.

Motivering

Om man skall kunna uppnå verklig jämställdhet på arbetsmarknaden måste kampen mot 
diskriminering och bristande jämställdhet mellan kvinnor och män ske genom att allmänheten 
medvetandegörs på ett sätt som innebär att mentaliteten successivt förändras.

Ändringsförslag 13
Artikel 3, punkt 4

4. Vid genomförandet av prioriteringen 
social integration som avses i punkt 2 c i får 
den finansiering som ESF bidrar med till 
insatser enligt förordning (EG) nr […] 
[ERUF] uppgå till högst 10 % av den 
berörda prioriteringen.

4. Vid genomförandet av prioriteringen 
social integration som avses i punkt 1 c i får 
den finansiering som ESF bidrar med till 
insatser enligt förordning (EG) nr […] 
[ERUF] uppgå till högst 10 % av den 
berörda prioriteringen.
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Motivering

Ändringsförslaget korrigerar ett fel i hänvisningen. Det är artikel 3 1 c i som avser social 
integration, inte punkt 2 c i.

Ändringsförslag 14
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. De operativa programmen skall 
innehålla en finansieringsplan för de 
särskilda insatserna, inbegripet insatser 
som syftar till att främja den sociala 
sammanhållningen och jämställdhet 
mellan kvinnor och män.

Motivering

Om man inför en finansieringsplan för de olika särskilda åtgärderna och insatserna inom de 
operativa programmen, i synnerhet för dem som är avsedda att främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män, möjliggör detta kontroll av hur medlen används och bedömning av varje 
enskild åtgärds effektivitet.

Ändringsförslag 15
Artikel 4, punkt 4

4. De kvantitativa mål och indikatorer som 
väljs ut för att belysa genomförandet av de 
nationella strategiska referensramar som 
avses i artikel 18 i förordning (EG) nr […]
[om allmänna bestämmelser om 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden] skall vara de som 
används i arbetet med Europeiska 
sysselsättningsstrategin och i arbetet med de 
mål för social integration och för utbildning 
som överenskommits inom gemenskapen. 
De indikatorer som belyser utvecklingen 
inom de operativa programmen skall 
stämma överens med dessa kvantitativa mål.

4. De kvantitativa mål och indikatorer som 
väljs ut för att belysa genomförandet av de 
nationella strategiska referensramar som 
avses i artikel 18 i förordning (EG) nr […] 
[om allmänna bestämmelser om 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden] skall vara de som 
används i arbetet med Europeiska 
sysselsättningsstrategin och i arbetet med de 
mål för social integration och för utbildning 
samt för jämställdhet mellan kvinnor och 
män som överenskommits inom 
gemenskapen. De indikatorer som belyser 
utvecklingen inom de operativa programmen 
skall stämma överens med dessa kvantitativa 
mål.
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Motivering

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de gemenskapsmål som måste beaktas inom 
ESF.

Ändringsförslag 16
Artikel 4, punkt 5

5. I utvärderingarna av ESF:s insatser skall 
också bedömas i vilken utsträckning som 
den insats som stöds av ESF bidrar till att 
genomföra Europeiska 
sysselsättningsstrategin och till att uppnå 
gemenskapens mål när det gäller social 
integration och utbildning i de berörda 
medlemsstaterna.

5. I utvärderingarna av ESF:s insatser skall 
också bedömas i vilken utsträckning som 
den insats som stöds av ESF bidrar till att 
genomföra Europeiska 
sysselsättningsstrategin och till att uppnå 
gemenskapens mål när det gäller social 
integration, främjande av jämställdhet 
mellan kvinnor och män och utbildning i de 
berörda medlemsstaterna.

Motivering

Det är viktigt att utvärdera på vilket sätt de insatser som finansieras av ESF bidrar till att 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Ändringsförslag 17
Artikel 5, punkt 2

2. Medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheten för vart och ett av 
de operativa programmen skall säkerställa 
att arbetsmarknadens parter deltar och att 
icke-statliga intressenter rådfrågas på 
lämpligt sätt och på lämplig regional nivå 
när program med ESF-stöd utarbetas, 
genomförs och övervakas. 

2. Medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheten för vart och ett av 
de operativa programmen skall säkerställa 
att arbetsmarknadens parter deltar och att 
icke-statliga intressenter rådfrågas på 
lämpligt sätt och på lämplig regional nivå 
när program med ESF-stöd utarbetas, 
genomförs, övervakas och utvärderas. 

Motivering

I artikel 10 i de allmänna bestämmelserna föreskrivs det att ”partnerskapet skall omfatta 
utformning och övervakning av den nationella strategiska referensramen liksom utformning, 
genomförande, övervakning och utvärdering av de operativa programmen. Medlemsstaterna 
skall se till att lämpliga parter, särskilt på regional nivå, aktivt deltar i de olika etapperna av 
programarbetet”.
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Ändringsförslag 18
Artikel 5, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som krävs för att informera allmänheten 
och berörda parter om de operativa 
programmen och om vilka insatser som kan 
finansieras via ESF.

Motivering

Information till allmänheten och berörda parter innebär att man kan garantera insyn och 
öppenhet i fondens verksamhet, öka antalet förslag till projekt och öka deltagandet i de 
aktiviteter som fonden finansierar samt bidra till att lösa problemen med att avsatta medel 
inte utnyttjas till fullo.

Ändringsförslag 19
Artikel 5, punkt 3

3. Förvaltningsmyndigheterna för vart och 
ett av de operativa programmen skall verka 
för att arbetsmarknadens parter på lämpligt 
sätt deltar i och har tillgång till verksamheter 
som finansieras enligt artikel 2 i den här 
förordningen.

3. Förvaltningsmyndigheterna för vart och 
ett av de operativa programmen skall verka 
för att arbetsmarknadens parter på lämpligt 
sätt deltar i och har tillgång till verksamheter 
som finansieras enligt artikel 3 i den här 
förordningen.

Enligt konvergensmålet skall minst 2 % av 
ESF:s resurser anslås till 
kapacitetsuppbyggnad och till verksamheter 
som företas gemensamt av 
arbetsmarknadens parter, särskilt när det 
gäller arbetskraftens och företagens 
anpassningsförmåga som avses i 
artikel 3.1 a.

Enligt konvergensmålet skall minst 2 % av 
ESF:s resurser anslås till 
kapacitetsuppbyggnad och till verksamheter 
som företas gemensamt av 
arbetsmarknadens parter, särskilt när det 
gäller arbetskraftens och företagens 
anpassningsförmåga som avses i 
artikel 3.1 a.

Motivering

Ändringsförslaget korrigerar en felaktig hänvisning. (Den andra korrigeringen berör inte den 
svenska versionen.)

Ändringsförslag 20
Artikel 5, punkt 4

4. Förvaltningsmyndigheten för vart och ett 
av de operativa programmen skall verka för 
att icke-statliga organisationer på lämpligt 

4. Förvaltningsmyndigheten för vart och ett 
av de operativa programmen skall verka för 
att berörda icke-statliga organisationer på 
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sätt deltar i och har tillgång till de 
finansierade verksamheterna, särskilt i fråga 
om social integration och jämställdhet 
mellan kvinnor och män.

lämpligt sätt deltar i och säkerställa att de 
har enkel och snabb tillgång till de 
finansierade verksamheterna, särskilt i fråga 
om social integration och jämställdhet 
mellan kvinnor och män.

Motivering

Icke-statliga organisationer har ofta svårt att få tillgång till insatser som finansieras av 
strukturfonderna i synnerhet på grund av de långa väntetiderna och förfarandets krånglighet. 
I skäl 14 i förordning (EG) nr 1784/1999 om ESF står det för övrigt att ”det är möjligt att 
anta bestämmelser genom vilka lokala grupper, inbegripet icke-statliga organisationer, enkelt 
och snabbt kan erhålla stöd från socialfonden”.

Ändringsförslag 21
Artikel 6

Medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheten skall säkerställa att 
de operativa programmen innehåller en 
beskrivning av hur jämställdhet mellan 
könen främjas vid utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av programmet, inklusive 
genom användning av eventuella särskilda
indikatorer. 

Medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheten skall säkerställa att 
de operativa programmen innehåller en 
beskrivning av hur jämställdhet mellan 
könen främjas vid utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av programmet, inklusive 
genom användning av statistik samt 
kvalitativa och kvantitativa indikatorer 
fördelade på kön. 

Medlemsstaterna skall sträva efter ett 
balanserat deltagande av kvinnor och män 
i beslutsfattande organ samt organ för 
urval och övervakning på lokal, regional 
och nationell nivå.

Motivering

Systematisk användning av statistik samt kvalitativa och kvantitativa indikatorer fördelade på 
kön är avgörande för övervakning, utvärdering och bedömning av hur effektiva fondens 
insatser är när det gäller att uppnå jämställdhetsmålet. Ett balanserat deltagande av kvinnor 
och män i ovannämnda organ är nödvändigt för ett korrekt användande av fonderna på 
jämställdhetsområdet (jfr artikel 35 – om en balanserad fördelning mellan kvinnor och män i 
övervakningskommittéerna – i förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för 
strukturfonderna).
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Ändringsförslag 22
Artikel 10, led c

c) insatserna för att stärka minoriteters 
sociala integration och sysselsättning,

c) insatserna för att stärka minoriteters, 
missgynnade personers och 
funktionshindrades sociala integration och 
sysselsättning,

Motivering

Årsrapporten och den slutliga rapporten om genomförandet måste förutom en 
sammanställning över insatser till förmån för nationella minoriteter även innehålla andra 
kategorier av personer, i synnerhet missgynnade personer och funktionshindrade. 
Årsrapporten och den slutliga rapporten om genomförandet måste innehålla en 
sammanställning över vilka insatser som har gjorts för att stärka den sociala integrationen 
och sysselsättningen för alla de personer som avses i artikel 3.1 c.
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