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KORT BEGRUNDELSE

I februar 2004 vedtog Kommissionen dels sit forslag til de finansielle overslag for den 
udvidede Union for perioden 2007-2013, dels den tredje samhørighedsrapport. 

Det fremgår af rapporten, at udvidelsen er en udfordring uden fortilfælde for Unionens 
konkurrenceevne og interne samhørighed, da den har ført til, at kløften med hensyn til 
økonomisk udvikling er blevet større, at problemet med ulighederne rent geografisk har 
forskudt sig i østlig retning, og at beskæftigelsessituationen er blevet vanskeligere.

Unionen som helhed står over for udfordringer bl.a. som følge af den accelererede 
økonomiske omstrukturering, udviklingen af videnøkonomien, den aldrende befolkning og 
den tiltagende indvandring.

Ifølge den tredje samhørighedsrapport bør Unionens samhørighedspolitik medføre en løsning 
på disse udfordringer ved at integrere målsætningerne i Lissabon-strategien og Göteborg-
strategien for bæredygtig udvikling, fuld beskæftigelse, øget produktivitet, bedre social 
samhørighed og bedre miljøbeskyttelse. 

Rådets nye forordning om "generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden" indgår i de fem 
forslag til de fem nye forordninger, der har til formål at reformere samhørighedspolitikken i 
perioden 2007-2013.

I den generelle forordning fastlægges fælles regler, standarder og principper for Den 
Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og 
Samhørighedsfonden. 

Den påtænkte reform, der har til formål at forenkle forvaltningen af strukturfondene, 
frembyder en række nyskabelser, heriblandt gruppering af programmerne under de tre 
overskrifter "konvergens", "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" og "territorialt 
samarbejde" og andre væsentlige ændringer, herunder så vidt muligt finansiering af 
samhørighedsprogrammerne via en enkelt fond.  

Bestemmelserne i EF-traktaten om lige muligheder for kvinder og mænd, i henhold til hvilke 
lige muligheder skal integreres i alle fællesskabsforanstaltninger og –programmer, ligesom 
der skal vedtages særlige foranstaltninger for kvinder, var allerede blevet gennemført i 
forordningerne om strukturfondene for perioden 2000-2006.

I den tidligere generelle forordning nr. 1260/1999 om strukturfondene var lige muligheder i 
øvrigt et af de centrale mål for fondenes indsats. 

Man kan glæde sig over, at disse grundlæggende bestemmelser om lige muligheder mellem 
kvinder og mænd er medtaget i de nye forordninger om strukturfondene for perioden 2007-
2013 samt i den generelle forordning om fondene, men princippet om fjernelse af enhver form 
for forskelsbehandling, navnlig af handicappede, og målet om social integrering er imidlertid 
ikke medtaget i den generelle forordning som et af Fællesskabets prioriterede mål. 
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Blandt strukturfondene spiller Den Europæiske Socialfond fortsat en vigtig rolle i 
realiseringen af målsætningen om lige muligheder. Det er imidlertid nødvendigt at udvide 
denne målsætning til andre fonde, for der findes fortsat uligheder inden for miljø, transport, 
udvikling af landdistrikter, fiskeri osv.

Ordføreren er ligeledes bekymret over kravene om at udelukke ikke-statslige organisationer 
og organer, der er aktive på ligestillingsområdet, fra listen over partnere i artikel 10, og 
insisterer ikke blot på, at disse organer fortsat skal forblive på listen, men også på, at den 
udvides til organer, der er aktive på området social integrering og bekæmpelse af 
forskelsbehandling.

Man må dog undre sig over, at Kommissionens forslag ikke nævner behovet for en ligelig 
deltagelse af mænd og kvinder i overvågningsudvalget, mens denne vigtige regel var 
indeholdt i artikel 35 i forordning 1260/1999.

Fondene bør endvidere især tage højde for de særlige økonomiske eller sociale problemer, 
som kvinder i bymæssige områder støder på.

Åbenhed i fondenes interventioner er et grundlæggende princip, og overholdelsen af det bør 
kontrolleres nøje. Der er her tale om en vigtig metode til at kontrollere, hvordan midlerne 
bliver brugt, og at de anvendes korrekt i forhold til målsætningerne om lige muligheder for 
kvinder og mænd og bekæmpelse af forskelsbehandling.

Bestemmelsen i evalueringen af fondene om de fremskridt, der er gjort i forbindelse med lige 
muligheder for kvinder og mænd, bekæmpelse af forskelsbehandling og social integrering, har 
stor betydning, når det drejer sig om at påvise, hvilke fremskridt der skal gøres. 

Det skal ligeledes understreges, at det er vigtigt at udvikle kønsspecifikke statistikker og 
indikatorer for at forbedre programmeringens effektivitet og muliggøre en bedre evaluering af 
de foranstaltninger, som fondene finansierer.
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FORSLAG

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

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling vedtaget 
den 31. marts 2004 om den tredje rapport om økonomisk og social samhørighed;

– der henviser til sine beslutninger om ligestilling i EU, bl.a. beslutningen af 13. marts 
20031 om målsætningen om ligestilling af mænd og kvinder ved anvendelse af 
strukturfondene;

1. modsætter sig enhver svækkelse af partnerskabsprincippet, sådan som det optræder i 
forslaget, og kræver, at listen over relevante organer, herunder organer, der er aktive på 
området lige muligheder for kvinder og mænd, opretholdes,

2. opfordrer til, at listen over partnere i forslaget til forordning ligeledes omfatter organer, 
der er aktive på området social integrering og bekæmpelse af forskelsbehandling,

3. understreger, at det er nødvendigt, at kønsaspektet systematisk integreres i alle faser af 
programmeringen og gennemførelsen af fondene, og at der afsættes specifik finansiering 
til dette formål,

4. opfordrer til, at princippet om fjernelse af enhver form for forskelsbehandling, herunder 
forskelsbehandling baseret på køn, og social integrering, navnlig af dårligt stillede 
personer, integreres i alle fondene og i Fællesskabets strategiske retningslinjer,

5. opfordrer til, at realiseringen af målsætningen om ligestilling og bekæmpelse af 
forskelsbehandling fremmes yderligere i politikkerne vedrørende infrastruktur, forskning, 
transport, miljø, regional og lokal udvikling og udvikling af landdistrikter og byer, 
landbrug og fiskeri,

6. opfordrer til, at de midler, der afsættes til uddannelsespolitikkerne, navnlig i tilknytning 
til territoriernes økonomiske omstilling, bymæssige problemstillinger eller udvikling af 
landdistrikterne, i højere grad kommer kvinder og dårligt stillede personer til gode,

7. opfordrer til, at de aktioner, der finansieres af fondene, støtter udviklingen af 
foranstaltninger, der sigter mod at løse de specifikke problemer af økonomisk eller social 
karakter, der berører kvinder i bymæssige områder,   

8. opfordrer til, at der henvises til ø-regioner, tyndt befolkede områder eller bjergområder i 
de tematiske og territoriale prioriteter i den strategiske del af de nationale, strategiske 
referencerammer, og foreslår ligeledes, at der henvises til områder med et demografisk 
handicap,

  
1 EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 370.
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9. opfordrer til, at der i forslaget medtages bestemmelser om en ligelig repræsentation af 
kvinder og mænd i sammensætningen af overvågningsudvalgene i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 35 i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om 
generelle bestemmelser for strukturfondene1,

10. opfordrer til, at evalueringerne af fondene ligeledes indeholder redegørelser for de 
fremskridt, der er gjort inden for fremme af ligestilling og social integrering samt inden 
for bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling,

11. understreger nødvendigheden af, at der udvikles statistikker og kvalitative og kvantitative 
indikatorer opdelt på køn for at forbedre programmeringens effektivitet, muliggøre en 
korrekt evaluering af foranstaltningerne og fremme formidlingen af erfaringer og 
vellykkede foranstaltninger til fremme af ligestilling, social integrering og bekæmpelse af 
enhver form for forskelsbehandling, 

12. opfordrer til, at der sikres åbenhed omkring fondenes interventioner for at muliggøre en 
bedre overvågning af deres fordeling, navnlig med hensyn til fremme af ligestilling, 
bekæmpelse af forskelsbehandling og social integrering, og foreslår, at der føres streng 
kontrol med overholdelsen af dette krav og navnlig, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse,

13. opfordrer det korresponderende udvalg til at træffe beslutning om anvendelse af 
forretningsordenens artikel 75, stk. 3, og til at medtage disse forslag i sit forslag til 
beslutning.

  
1 EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.
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