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KORT BEGRUNDELSE

Integreringen af kønsaspektet er af afgørende betydning for konkurrenceevnen og for den 
økonomiske og sociale samhørighed inden for rammerne af den europæiske model, og det er 
fastsat som et af EU's mål i henhold til traktaterne (jf. Amsterdam-traktaten) at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder. Desuden er et af målene i den europæiske strategi for 
konkurrenceevne (Lissabon-dagsordenen) at øge kvindernes beskæftigelse til 60% inden 
2010. I henhold til de generelle bestemmelser for strukturfondene 2000-2006 (jf....) skal der 
tages hensyn til kønsaspektet på alle stadier: programmering, gennemførelse, overvågning, 
evaluering og kontrol. Denne generelle fremgangsmåde skal bibeholdes og styrkes.

På nuværende tidspunkt giver Kommissionens forslag til forordning ikke tilstrækkelig plads 
til en generel integrering af ligestillingsmålene inden for rammerne  af den regionale 
udviklingspolitik. I henhold til det nuværende forslag skal Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) anvendes til regionale konkurrencefremmende programmer, som 
yder støtte til innovation, videnøkonomi, iværksætterlyst, miljøbeskyttelse og 
risikominimering. I den henseende er det sigende, at ligestilling kun nævnes udtrykkeligt i 
forbindelse med målet "europæisk territorialt samarbejde" (artikel 6) og ikke i forbindelse 
med foranstaltninger, der vedrører de andre mål. 

Den Europæiske Socialfond skal derimod finansiere de nationale støtteprogrammer for den 
europæiske beskæftigelsesstrategi, især med henblik på social inddragelse. Denne 
tilgangsvinkel tyder på, at det kun er Den Europæiske Socialfond, der beskæftiger sig med 
ligestilling, hvilket er utilfredsstillende ud fra mange synspunkter. Desuden er det ikke i 
overensstemmelse med princippet om konsekvent integrering af ligestillingsprincippet i 
strukturfondene, som fastsat i en resolution fra Rådet i 1996 (jf. resolution 96/C 386/01 af 2. 
december 1996).

Integreringen af kønsaspektet har været en opgave, som medlemsstaterne har påtaget sig 
inden for EF-støtterammerne, selv om indsatsen ikke altid er blevet omsat til konkrete 
foranstaltninger på tilfredsstillende vis. Eftersom disse instrumenter ikke længere eksisterer, 
og EQUAL og andre fællesskabsinitiativer også vil forsvinde, risikerer man generelt at 
undervurdere den store strategiske betydning, som kønsaspektet kan have på regionalt plan for 
forbedringen af livskvaliteten, velstanden og konkurrenceevnen i EU's medlemsstater

I denne forbindelse er det væsentligt at erindre den rolle, som EFRU havde allerede i 
programmeringsperioden 2000-2006 med hensyn til at fremme nye former for deltagelse i 
arbejdslivet, bevægelighed, adgang til tjenester, sikkerhed og beskyttelse af miljøet i byerne -
faktorer som alle har betydet meget for kvinders livskvalitet. I forslaget til forordning mangler 
der imidlertid en udtrykkelig henvisning til, at integreringen af kønsaspektet er et instrument 
med stor merværdi, som er uundværligt for at opnå en regional ligevægt (betragtning 6b ny)

Med hensyn til de enkelte artikler, kan det konstateres, at definitionen i artikel 10 og 11 af de 
områder, som er berettigede til at modtage ekstra støtte (områder med naturbetingede 
handicap og fjernområder), er alt for begrænset. Med henblik på ligestillingen ville det være 
fordelagtigt at indføre nye kriterier for fastsættelsen af støtte til regioner med særlige 
demografiske problemer (dvs. områder, der har en lav fødselsrate, og hvor en stor andel af 
befolkningen er over 65 år), idet dette problem især påvirker kvindernes situation. I den 
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forbindelse bør det bemærkes, at kommissær Hubner har udtalt, at Kommissionen er enig i, at 
opmærksomheden omkring områder med alvorlige og permanente naturbetingede eller 
demografiske handicap skal øges.

Ordføreren mener desuden, at det ville være fordelagtigt at diskutere, hvorfor udgifter til 
lokaler ikke er berettigede til støtte fra EFRU (artikel 7, litra d), især i forbindelse med målet 
"territorialt samarbejde". En undtagelse f.eks. af midlertidige boliger til indvandrere fra 
tredjelande, ville forenkle familiesammenføringer for arbejdstagere, der ofte tvinges til at bo 
sammen med andre arbejdstagere under uholdbare forhold.

Opmærksomheden omkring social inddragelse bør øges, idet det også er et fællesskabsmål, 
der ikke kun indgår i ESF's ansvarsområde. Endvidere bør EFRU's bidrag til finansieringen af 
ESF-foranstaltninger i byområder inden for rammerne af målet "regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse" øges for at sikre en bedre samordning af de to fondes aktiviteter.

Endelig bør der opnås en ligelig fordeling af mænd og kvinder i de forvaltnings-, 
overvågnings- og kontrolorganer, der nævnes i forordningen for at undgå enhver 
forskelsbehandling og fremme lige muligheder for adgang til EFRU's midler. Tidligere har 
den ujævne kønsfordeling ved udpegningen af medlemmer af forvaltningsmyndighederne, 
godkendelsesmyndighederne og revisionsmyndigheder været iøjnefaldende i mange 
medlemsstater.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6 a (ny)

(6a.) I overensstemmelse med Rådets 
resolution af 2. december 1996 om 
integrering af kønsaspektet i 
strukturfondene som helhed, skal 
ligestilling fremmes i de programmer, der 
finansieres af EFRU.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Formålet er, at integrering af kønsaspektet skal respekteres i EFRU-forordningen.

Ændringsforslag 2
Betragtning 8

(8) Foranstaltninger til fordel for små og 
mellemstore virksomheder, der får støtte fra 
EFRU, skal tage hensyn til og støtte 
gennemførelsen af det europæiske charter 
for små og mellemstore virksomheder, der 
blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Santa 
Maria de Feira. 

(8) Foranstaltninger til fordel for små og 
mellemstore virksomheder, der får støtte fra 
EFRU, skal tage hensyn til og støtte 
gennemførelsen af det europæiske charter 
for små og mellemstore virksomheder, der 
blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Santa 
Maria de Feira, og tage hensyn til behovet 
for at støtte kvinders iværksætterlyst 
gennem særlige foranstaltninger . 

Begrundelse

Kvinders iværksætterlyst i små og mellemstore virksomheder er i høj grad tilsidesat i mange 
medlemsstater på grund af mangelen på hensigtsmæssige velfærdsforanstaltninger, hvilket 
afskrækker kvinder fra at komme ud på arbejdsmarkedet, som det også fremgår af den høje 
arbejdsløshed blandt kvinder. Dette forårsager ringere konkurrenceevne, ringere livskvalitet 
og et mindre effektivitet europæisk økonomisk system.

Ændringsforslag 3
Artikel 1, andet afsnit

Den fastsætter særlige bestemmelser for 
byer og landdistrikter, fiskeriafhængige 
områder, fjernområderne og områder med 
naturbetingede handicap.

Den fastsætter særlige bestemmelser for 
byer og landdistrikter, fiskeriafhængige 
områder, fjernområderne og områder med 
naturbetingede og demografiske handicap.

Begrundelse

For gøre bestemmelserne dækkende og konsekvente, bør der også være en udtrykkelig 
henvisning til områder med demografiske handicap, dvs. områder med lav befolkningstæthed.

Ændringsforslag 4
Artikel 2, andet afsnit

EFRU skal herved gennemføre 
Fællesskabets prioriterede opgaver og især 
tilgodese behovet for at øge 
konkurrenceevnen og innovationen, skabe 

EFRU skal herved gennemføre 
Fællesskabets prioriterede opgaver og især 
tilgodese behovet for at øge 
konkurrenceevnen og innovationen, skabe 
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langsigtede beskæftigelsesmuligheder og 
fremme en miljømæssig bæredygtig vækst.

langsigtede beskæftigelsesmuligheder,
fremme social inddragelse, bekæmpe 
forskelsbehandling og fremme en 
miljømæssig bæredygtig vækst.

Begrundelse

Det drejer sig om fællesskabsmål, som udtrykkeligt bør fremgå af EFRU- forordningen.

Ændringsforslag 5
Artikel 4, stk. 2

2) Informationssamfundet, herunder 
udarbejdelse af indhold, tjenesteydelser og 
applikationer af relevans for lokalområdet, 
bedre adgang til og udvikling af offentlige 
online-ydelser, bistand og ydelser til små og 
mellemstore virksomheder, således at de kan 
indføre og reelt anvende informations- og 
kommunikationsteknologien optimalt

2) Informationssamfundet, herunder 
udarbejdelse af indhold, tjenesteydelser og 
applikationer af relevans for lokalområdet, 
bedre adgang til og udvikling af offentlige 
online-ydelser, bistand og ydelser til små og 
mellemstore virksomheder, således at de kan 
indføre og reelt anvende informations- og 
kommunikationsteknologien optimalt, især 
for socialt udstødte grupper

Begrundelse

Kvinder, især ældre kvinder, er særligt dårligt stillede med hensyn til adgang til informations-
og kommunikationsteknologi. Man bør sikre sig, at dette mål omfatter socialt udstødte.

Ændringsforslag 6
Artikel 5, stk. 1, litra d a (nyt)

da) støtte kvinders iværksætterlyst gennem 
finansiering af foranstaltninger, der gør det 
lettere for kvinder at få adgang til 
arbejdsmarkedet og samtidig muliggør 
midlertidigt fravær fra arbejdsmarkedet. 
Disse foranstaltninger skal blandt andet 
omfatte indførelse af virksomhedsvejledere, 
moderskabsydelse til kvindelige 
erhvervsdrivende samt plejemuligheder for 
børn og ældre

Begrundelse

Det drejer sig om foranstaltninger, der sigter på at frigøre kvinder fra nogle opgaver, der 
vanskeliggør deltagelse på arbejdsmarkedet.
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Ændringsforslag 7
Artikel 5, stk. 3 a (nyt)

3a. fremme turisme, herunder 
markedsføring af natur- og 
kulturressourcer som potentiale for 
udvikling af bæredygtig turisme, beskyttelse 
og styrkelse af kulturarven med henblik på 
at fremme den økonomiske udvikling og 
støtte et øget udbud af turistydelser ved 
hjælp af nye og mere eksklusive 
tjenesteydelser

Begrundelse

Teksten er hentet fra artikel 4, nr. 5. Det forekommer urimeligt, at udelukke støtte til turisme 
fra prioriteringerne i henhold til mål 2, især i betragtning af at det drejer sig om en sektor, 
hvor der er mange kvinder beskæftiget.

Ændringsforslag 8
Artikel 7, litra d)

d) lokaler d) lokaler, dog med undtagelse af særlige 
foranstaltninger af social betydning inden 
for rammerne af konvergensmålet, for 
eksempel sociale boliger til grupper med 
særlige behov og midlertidige boliger til 
indvandrere fra tredjelande.

Begrundelse

Støtteberettigede udgifter til konstruktion eller renovering af boliger til særligt udsatte 
grupper og nyankomne indvandrere fra tredjelande inden for rammerne af konvergensmålet 
er blandt andet i tråd med de sociale mål for den europæiske samhørighedspolitik. Desuden 
bidrager sådanne udgifter til, at strukturproblemer, som forårsages af 
indvandringsstrømmene fra lande uden for EU, kan afhjælpes mere effektivt inden for 
rammerne af denne fællesskabspolitik. 

Ændringsforslag 9
Artikel 8, stk. 2
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2. EFRU's finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse", som er 
omfattet af forordning (EF) nr. .. om Den 
Europæiske Socialfond, forhøjes til 10 % af 
det pågældende prioriterede område uanset 
artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. …. 

2. EFRU's finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse", som er 
omfattet af forordning (EF) nr. .. om Den 
Europæiske Socialfond, forhøjes til 20% af 
det pågældende prioriterede område uanset 
artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. …. 

Begrundelse
På grundlag af de positive erfaringer med fællesskabsinitiativet URBAN ville det være 
fordelagtigt at øge EFRU's finansiering af de foranstaltninger i byområder, som ESF har 
ansvaret for, således at de lokale myndigheder får større frihed til at løse problemer i deres 
respektive områder.

Ændringsforslag 10
Artikel 10, overskrift

Områder med naturbetingede handicap Områder med naturbetingede og 
demografiske handicap

Begrundelse

I områder med særlige demografiske handicap (lav fødselsrate, høj procentdel af ældre) er 
det særlig svært at skabe at skabe gode udviklingsmuligheder, og dette går især ud over 
kvinderne.

Ændringsforslag 11
Artikel 10, første afsnit

I regionale programmer, der medfinansieres 
af EFRU og dækker områder med 
naturbetingede handicap, som omhandlet i 
artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) 
nr. …, skal områdernes specifikke 
problemer have særlig opmærksomhed.

I regionale programmer, der medfinansieres 
af EFRU og dækker områder med 
naturbetingede handicap, som omhandlet i 
artikel 52, stk. 1, litra b), og demografiske 
handicap i henhold til artikel (...), i 
forordning (EF) nr. …, skal områdernes 
specifikke problemer have særlig 
opmærksomhed.

Begrundelse

I områder med særlige demografiske handicap (lav fødselsrate, høj procentdel af ældre) er 
det særlig svært at skabe at skabe gode udviklingsmuligheder, og dette går især ud over 
kvinderne.
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Ændringsforslag 12
Artikel 14, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne skal sikre en ligelig 
fordeling af mænd og kvinder i de fælles 
forvaltningsmyndigheder, de fælles 
godkendelsesmyndigheder og i de fælles 
revisionsmyndigheder, som omhandles i 
artikel 14, stk. 1.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at have en ligelig fordeling af kvinder og mænd i forvaltnings-, 
overvågnings- og kontrolmyndighederne for at undgå enhver form for forskelsbehandling og 
for at fremme lige muligheder for adgang til EFRU's midler. Tidligere har kønsfordelingen 
inden for de pågældende myndigheder været meget skæv i mange medlemsstater.
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