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KORTFATTAD MOTIVERING

Integrering av ett jämställdhetsperspektiv är av avgörande vikt för ökad konkurrenskraft och 
för social och ekonomisk sammanhållning inom ramen för den europeiska modellen. Att 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av unionens mål enligt fördragen (se 
Amsterdamfördraget). Dessutom är ett av målen i den europeiska strategin för 
konkurrenskraft (Lissabonagendan) att före 2010 nå en sysselsättningsgrad bland kvinnor på 
60 procent. Enligt den allmänna strukturfondsförordningen 2000–2006 (se…) skall 
jämställdhetsperspektivet beaktas i alla stadier av programplanering: från analys och 
definition av målen till övervakning och utvärdering. Denna övergripande uppläggning skall 
bibehållas och förstärkas.

Kommissionens förslag till förordning ger i sin nuvarande utformning inte tillräckligt 
utrymme för en övergripande integrering av jämställdhetsmålen inom ramen för 
regionalpolitiken. Enligt förslaget skall Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 
användas till regionala konkurrensfrämjande program som baseras på stöd till innovation, 
kunskapsekonomi, företagaranda, miljöskydd och riskförebyggande. Det är betecknande att 
jämställdhet bara uttryckligen nämns i samband med målet om europeiskt regionalt samarbete 
(artikel 6) och inte i samband med åtgärder inom de övriga målen.

Europeiska socialfonden (ESF) skall däremot finansiera nationella program för stöd till den 
europeiska sysselsättningsstrategin, med betoning på social integrering. Denna uppläggning 
gör att man får intrycket att det bara är ESF som skall omfatta åtgärder för jämställdhet, vilket 
är otillfredsställande ur många aspekter och ett svek mot den princip om konsekvent 
integrering av jämställdhetsperspektivet i strukturfonderna som fastställts i en resolution av 
ministerrådet (resolution 96/C 386/01 av den 2 december 1996).

Integrering har varit en uppgift som medlemsstaterna åtagit sig inom ramen för 
gemenskapsstödsramarna, även om detta åtagande inte alltid omsatts i konkreta åtgärder på ett 
fullt tillfredsställande sätt. Eftersom dessa instrument inte längre existerar, och med tanke på 
att Equal och andra gemenskapsinitiativ också kommer att försvinna, finns det en risk för att 
man generellt undervärderar den utomordentligt strategiska betydelse som 
jämställdhetsperspektivet kan ha på det regionala planet för att förbättra livskvaliten, 
välmåendet och konkurrenskraften i EU:s medlemsstater.

Det kan vara lämpligt att erinra om den roll som ERUF redan har haft under 
programplaneringsperioden 2000–2006 när det gäller att främja nya former av deltagande i 
arbetslivet, rörlighet, tillgång till tjänster, säkerhet och skydd av miljön i städerna - faktorer 
som alla betyder mycket för kvinnors livskvalitet. I den föreslagna förordningen saknas 
emellertid en uttrycklig formulering om att integrering av jämställdhetsperspektivet utgör ett 
grundläggande instrument med stort mervärde för att uppnå regional jämvikt (skäl 6b nytt).

När det gäller de enskilda artiklarna kan man konstatera att definitionen i artiklarna 10 och 11 
av områden som är berättigade till extra stöd (områden med naturbetingade svårigheter och de 
yttersta randområdena) är alltför snäv. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv skulle det vara 
önskvärt att man införde nya kriterier för att fastställa åtgärder för regioner med påfallande 
demografisk obalans (dvs. områden med låg nativitet och hög koncentration av personer inom 
åldersgruppen 65 år och uppåt), eftersom denna typ av obalans är något som påverkar 
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kvinnors situation i särskilt hög grad. Kommissionsledamot Hubners försäkringar om att 
kommissionen ställer sig positiv till att främja regioner med allvarliga och permanenta 
naturbetingade eller demografiska svårigheter bör i detta sammanhang också framhållas.

Föredraganden anser dessutom att det vore önskvärt med en diskussion om varför logi har 
uteslutits från de utgifter som kan få stöd från ERUF (artikel 7 d), framför allt i samband med 
målet om regionalt samarbete. Ett undantag, till exempel för tillfälliga bostäder för 
tredjelandsmedborgare, skulle underlätta familjeåterförening för arbetstagare som ofta tvingas 
bo tillsammans med andra arbetstagare under besvärliga förhållanden.

Man borde i högre grad uppmärksamma social integrering, ett gemenskapsmål som inte bara 
bör ingå i ESF:s ansvarsområde, och höja ERUF:s bidrag till finansiering av ESF-åtgärder i 
städerna inom ramen för målet ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning” för att 
säkerställa en bättre samverkan mellan de två fondernas verksamhet.

Man bör slutligen se till att det blir en likvärdig fördelning mellan kvinnor och män i de 
förvaltnings-, kontroll- och revisionsorgan som nämns i förordningen för att undvika 
eventuell diskriminering och för att främja lika möjligheter att få tillgång till ERUF:s medel. 
Tidigare har den ojämna könsfördelningen vid tillsättningen av medlemmar i de myndigheter 
som skall förvalta, övervaka och kontrollera strukturfonderna i många medlemsstater varit 
iögonfallande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 6a (nytt)

(6a) Ministerrådets resolution av den 
2 december 1996 om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv i strukturfonderna 
som helhet innebär att jämställdhet måste 
främjas i de program som finansieras av 
ERUF.

Motivering

Respekt för principen om integrering av jämställdhetsperspektivet bör införas i 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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ERUF-förordningen.

Ändringsförslag 2
Skäl 8

(8) Det är nödvändigt att se till att man i de 
åtgärder som ERUF medfinansierar för små 
och medelstora företag beaktar och stödjer 
den europeiska stadga för småföretag som 
antogs vid Europeiska rådets möte i Santa 
Maria de Feira.

(8) Det är nödvändigt att se till att man i de 
åtgärder som ERUF medfinansierar för små 
och medelstora företag beaktar och stödjer 
den europeiska stadga för småföretag som 
antogs vid Europeiska rådets möte i Santa 
Maria de Feira och att man också beaktar 
vikten av att stödja kvinnligt företagande 
genom särskilda åtgärder.

Motivering

I många medlemsstater missgynnas kvinnors insatser inom små och medelstora företag på 
grund av avsaknaden av lämpliga välfärdsinstrument, vilket gör att kvinnor avskräcks från att 
yrkesarbeta, något som också framgår av de påfallande höga arbetslöshetssiffrorna bland 
kvinnor. Detta förhållande undergräver konkurrenskraften, livskvaliteten och effektiviteten i 
det europeiska ekonomiska systemet.

Ändringsförslag 3
Artikel 1, stycke 2

I förordningen fastställs också särskilda 
bestämmelser för områden i städer och på 
landsbygden, områden som är beroende av 
fiske, de yttersta randområdena, samt 
områden med naturbetingade svårigheter.

I förordningen fastställs också särskilda 
bestämmelser för områden i städer och på 
landsbygden, områden som är beroende av 
fiske, de yttersta randområdena, samt 
områden med naturbetingade och 
demografiska svårigheter.

Motivering

För att bestämmelserna skall bli heltäckande och enhetliga bör det finnas en uttrycklig 
hänvisning även till områden med demografiska svårigheter, dvs. områden med låg
befolkningstäthet.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, stycke 2

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, in första 
hand satsningar på konkurrenskraft och 

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, in första 
hand satsningar på konkurrenskraft och 
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innovation, varaktig sysselsättning och en 
miljövänlig tillväxt.

innovation, varaktig sysselsättning, social 
integrering, åtgärder mot diskriminering
och en miljövänlig tillväxt.

Motivering

Det handlar om gemenskapsmål som uttryckligen bör avspeglas i ERUF-förordningen.

Ändringsförslag 5
Artikel 4, led 2

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, stöd 
och tjänster för SMF för anskaffning och 
effektivt utnyttjande av IT.

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, stöd 
och tjänster för SMF för anskaffning och 
effektivt utnyttjande av IT, i synnerhet för 
socialt uteslutna grupper.

Motivering

Kvinnor, framför allt äldre kvinnor, är särskilt missgynnade när det gäller tillgången till 
informationsteknik. Detta mål bör omfatta socialt uteslutna grupper.

Ändringsförslag 6
Artikel 5, led 1, led da (nytt)

da) stödja kvinnligt företagande genom 
finansiering av åtgärder som främjar 
kvinnors inträde i arbetslivet och samtidigt 
möjliggöra tillfällig frånvaro från 
arbetsmarknaden; dessa åtgärder skall 
bland annat inbegripa inrättandet av 
företagsmentorer, stöd till kvinnliga 
företagare i deras roll som mödrar samt 
barn- och äldreomsorg.

Motivering

Det handlar om åtgärder för att befria kvinnor från några av de uppgifter som gör det svårt 
för dem att yrkesarbeta.

Ändringsförslag 7
Artikel 5, led 3a (nytt)
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3a) Turism, inklusive ett tillvaratagande av 
natur- och kulturtillgångar som en 
potential för hållbar turism, skydd och 
hävdande av kulturarvet och dess 
möjligheter att bidra till en ekonomisk 
utveckling, stöd för bättre turismutbud via 
nya tjänster med bättre mervärde.

Motivering

Text hämtad från artikel 4.5. Det kan inte vara riktigt att utesluta stödet till turism från 
prioriteringarna för regioner inom mål 2, framför allt med tanke på att det handlar om en 
sektor med hög kvinnodominans.

Ändringsförslag 8
Artikel 7, led d

d) Logi. d) Logi, med undantag för särskilda 
insatser av social betydelse enbart inom 
ramen för konvergensmålet, till exempel 
sociala bostäder för grupper med särskilda 
behov och tillfälliga bostäder för 
invandrare från tredje länder.

Motivering

Stödberättigade utgifter inom ramen för konvergensmålet för att uppföra eller renovera 
bostäder för särskilda kategorier utsatta medborgare och invandrare från tredje länder som 
nyligen anlänt ligger i linje bland annat med de sociala målen för den europeiska 
sammanhållningspolitiken. Dessutom bidrar sådana utgifter till att man inom ramen för 
denna gemenskapspolitik mer effektivt kan avhjälpa de strukturproblem som orsakas av 
migrationsflödena från länder utanför EU.

Ändringsförslag 9
Artikel 8, punkt 2

2. När det gäller sådana åtgärder under målet 
”Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” som omfattas av förordning 
(EG) nr (…) om Europeiska socialfonden 
skall ERUF:s stöd, genom undantag från 
artikel 33.2 i förordning (EG) nr (…), höjas 
till 10 % av det belopp som beviljas för 
prioriteringen i fråga.

2. När det gäller sådana åtgärder under målet 
”Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” som omfattas av förordning 
(EG) nr (…) om Europeiska socialfonden 
skall ERUF:s stöd, genom undantag från 
artikel 33.2 i förordning (EG) nr (…), höjas 
till 20 % av det belopp som beviljas för 
prioriteringen i fråga.
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Motivering

På grundval av de positiva erfarenheterna från gemenskapsinitiativet Urban vore det lämpligt 
att höja ERUF:s finansiering av de insatser i städerna som ESF ansvarar för, så att lokala 
myndigheter får större handlingsfrihet när de skall ta itu med problem inom sina områden.

Ändringsförslag 10
Artikel 10, rubrik

Områden med naturbetingade svårigheter Områden med naturbetingade och 
demografiska svårigheter

Motivering

I områden med särskilda demografiska svårigheter (låg nativitet, hög procent äldre) är det 
extra svårt att skapa goda utvecklingsmöjligheter, ett förhållande som framför allt drabbar 
kvinnor.

Ändringsförslag 11
Artikel 10, stycke 1

Regionala program som medfinansieras av 
ERUF i områden med naturbetingade 
svårigheter i enlighet med artikel 52.1 b i 
förordning (EG) nr (…) skall i första hand 
avse de specifika svårigheterna i dessa 
områden.

Regionala program som medfinansieras av 
ERUF i områden med naturbetingade 
svårigheter i enlighet med artikel 52.1 b och 
demografiska svårigheter i enlighet med 
artikel (…) i förordning (EG) nr (…) skall i 
första hand avse de specifika svårigheterna i 
dessa områden.

Motivering

I områden med särskilda demografiska svårigheter (låg nativitet, hög procent äldre) är det 
extra svårt att skapa goda utvecklingsmöjligheter, ett förhållande som framför allt drabbar 
kvinnor.

Ändringsförslag 12
Artikel 14, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall se till att det 
finns en jämvikt mellan kvinnors och mäns 
representation inom den gemensamma 
förvaltningsmyndighet, den gemensamma 
attesterande myndighet och den 
gemensamma revisionsmyndighet som 
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avses i artikel 14.1.

Motivering

En jämn fördelning av kvinnor och män inom organ för förvaltning, övervakning och kontroll 
är nödvändig för att undvika eventuell diskriminering och för att främja lika möjligheter att få 
tillgång till ERUF:s medel. Tidigare har könsfördelningen varit mycket sned inom många 
medlemsstaters förvaltnings- övervaknings- och kontrollmyndigheter.
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