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KORTFATTAD MOTIVERING

I februari 2004 antog Europeiska kommissionen dels sitt förslag till budgetplan för det 
utvidgade EU för perioden 2007–2013, dels den tredje lägesrapporten om den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen. 

I rapporten drog man slutsatsen att utvidgningen utgjorde en utmaning utan motstycke för 
konkurrensen och unionens inre sammanhållning, eftersom den i själva verket hade lett till 
ökade skillnader i den ekonomiska utvecklingen, en geografisk förskjutning av olikheterna 
österut och en svårare arbetsmarknadssituation.

Hela unionen står inför utmaningar, bland annat till följd av den accelererande ekonomiska 
omstruktureringen, utvecklingen av den kunskapsbaserade ekonomin, en åldrande befolkning 
samt ökad invandring.

Enligt den tredje lägesrapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen borde 
unionens sammanhållningspolitik bidra med lösningar på dessa utmaningar genom att 
integrera Lissabon- och Göteborgsmålen om en hållbar utveckling, full sysselsättning, högre 
produktivitet, social sammanhållning och bättre skydd för miljön. 

Rådets nya förordning om ”allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden” ingår i samma 
reformpaket som de fem förslagen till nya förordningar, som syftar till att reformera 
sammanhållningspolitiken för perioden 2007–2013.

I förordningen om allmänna bestämmelser fastställs de gemenskapsregler, -normer och 
-principer som är tillämpliga på Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 
Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden. 

Den planerade reformen har som mål att förenkla förvaltningen av strukturfonderna och 
innebär ett antal nyheter, däribland att alla program samlas kring tre mål, nämligen 
”konvergens”, ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” och ”regionalt samarbete”, samt 
några andra stora förändringar, t.ex. att sammanhållningsprogram i möjligaste mån skall 
finansieras från en enda fond.

De skyldigheter som fastställs i EG-fördraget om lika möjligheter mellan kvinnor och män 
och som innebär att jämställdhetsperspektivet skall integreras i alla politiska åtgärder och 
program inom Europeiska unionen och att det skall antas särskilda åtgärder för kvinnor, hade 
redan införlivats i förordningarna om strukturfonderna för perioden 2000–2006.

I den tidigare förordning nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna ingick 
för övrigt jämställdhet som ett centralt mål för fondernas verksamhet. 

Även om vi kan glädja oss åt att dessa grundläggande bestämmelser om lika möjligheter för 
kvinnor och män återfinns i de nya förordningarna om strukturfonderna för perioden 
2007-2013 och i den allmänna förordningen om fonderna, kan vi emellertid konstatera att 
principen om avskaffande av alla former av diskriminering, i synnerhet av handikappade, 
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samt målet om social integration inte finns med bland unionens prioriterade mål i den 
allmänna förordningen. 

Europeiska socialfonden spelar en fortsatt viktig roll bland strukturfonderna när det gäller att 
uppnå jämställdhetsmålet. Målet måste emellertid utvidgas till att omfatta övriga fonder, 
eftersom ojämlikheterna finns kvar inom områden som exempelvis miljö, transport, 
landsbygdsutveckling och fiske.

Föredraganden oroar sig även över begäran om att icke-statliga organisationer och 
organisationer som verkar för jämställdhet skall uteslutas från förteckningen över 
samarbetsparter i artikel 10 och insisterar inte bara på att dessa organisationer skall få stå kvar 
i förteckningen, utan även på att förteckningen utökas till att även omfatta organisationer som 
verkar för social integration och mot diskriminering.

För övrigt måste man fråga sig varför kommissionen i sitt förslag inte nämner behovet av en 
balanserad sammansättning av kvinnor och män i övervakningskommittén, med tanke på att 
denna viktiga regel anges i artikel 35 i den allmänna förordningen nr 1260/1999.

När det gäller fonderna borde man dessutom ägna särskild uppmärksamhet åt de särskilda 
ekonomiska och sociala svårigheter som kvinnor i storstadsregionerna ställs inför.

Insyn i fondernas insatsområden är en grundläggande princip och det måste noggrant 
kontrolleras att denna princip respekteras. Det handlar i detta fall om ett viktigt medel för att 
kontrollera vad fonderna används till och se till att de används rätt med avseende på målen om 
lika möjligheter mellan kvinnor och män och kampen mot diskriminering.

Det är viktigt att nämna de framsteg som gjorts när det gäller främjandet av lika möjligheter 
för kvinnor och män, kampen mot diskriminering och social integration när man utvärderar 
fonderna, så att det går att se vilka problem som återstår. 

Det är även på sin plats att påminna om hur viktigt det är med statistik och könsrelaterade 
indikatorer för att programplaneringen skall bli effektivare och för att man skall kunna göra 
en bättre utvärdering av de åtgärder som finansieras ur fonderna 
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REKOMMENDATIONER

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

– med beaktande av yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män som antogs den 31 mars 2004 över den tredje lägesrapporten om den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen,

– med beaktande av sina resolutioner om jämställdhet mellan könen i Europeiska unionen, 
och i synnerhet sin resolution av den 13 mars 20031 om jämställdhetsmålen vid 
användningen av strukturfonderna.

1. Europaparlamentet motsätter sig en försvagning av partnerskapsprincipen så som den 
framställs i förslaget och begär att förteckningen över lämpliga organisationer skall 
behållas samt att organisationer som verkar aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och 
män skall föras in i förteckningen.

2. Europaparlamentet begär också att organisationer som verkar aktivt för social integration 
och mot diskriminering skall stå med i den förteckning över samarbetspartner som anges i 
förslaget till förordning.

3. Europaparlamentet understryker behovet av att man systematiskt tillämpar integrering av 
jämställdhetsperspektivet i programplaneringens samtliga steg samt att man inför särskilda 
fonder och upprättar särskilda finansieringar.

4. Europaparlamentet begär att principen om avskaffande av alla former av diskriminering, 
däribland könsdiskriminering, och social integration, i synnerhet av mindre gynnade 
personer, integreras i samtliga fonder samt i EU:s strategiska riktlinjer.

5. Europaparlamentet begär att man vidtar fler stimulerande åtgärder för att uppnå 
jämställdhetsmålen och målen gällande diskriminering inom de politiska områdena 
infrastruktur, forskning, transport, miljö, regional och lokal utveckling, landsbygdens och 
städernas utveckling, jordbruk och fiske.

6. Europaparlamentet begär att de anslag som ställts till förfogande för utbildningspolitiken, 
framför allt de som rör den ekonomiska omvandlingen av olika områden, problem i 
stadsmiljö eller landsbygdens utveckling i högre grad skall gagna kvinnor och mindre 
gynnade personer.

7. Europaparlamentet begär att åtgärder som finansieras från fonderna skall stödja 
utvecklingen av åtgärder som syftar till att ta itu med de särskilda ekonomiska och sociala 
problem som kvinnor i storstadsområden ställs inför.

  
1 EUT C 61 E, 10.3.2004, s. 370.
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8. Europaparlamentet begär att hänvisning görs till öar, glesbefolkade områden och 
bergsområden i de tematiska och regionala prioriteringarna, och att de specificeras i 
strategiavsnittet i de nationella strategiska referensramarna. Vidare föreslår parlamentet att 
en hänvisning görs till områden med demografiska svårigheter.

9. Europaparlamentet begär att förslaget skall innehålla regler för en balanserad fördelning 
mellan kvinnor och män i övervakningskommittén i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 35 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna 
bestämmelser för strukturfonderna1.

10. Europaparlamentet begär att utvärderingarna av fonderna även skall visa vilka framsteg 
som gjorts när det gäller främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män och social 
integration samt kampen mot alla former av diskriminering.

11. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är med statistik och kvalitativa och 
kvantitativa indikatorer fördelade efter kön för att programplaneringen skall bli effektivare 
och för att man skall kunna göra en korrekt utvärdering av åtgärderna samt för att det skall 
bli lättare att föra ut information om de erfarenheter och åtgärder som varit lyckade för att 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män, social integration och kampen mot alla 
former av diskriminering. 

12. Europaparlamentet begär att insynen i fondernas insatsområden skall säkerställas för att 
man skall kunna förbättra uppföljningen av deras resultat, i synnerhet med avseende på 
främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män, kampen mot diskriminering och 
social integration. Parlamentet föreslår också att det noggrant skall kontrolleras att denna 
skyldighet respekteras samt framför allt att man vidtar nödvändiga åtgärder om någon 
skulle bryta mot denna skyldighet.

13. Europaparlamentet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott 
besluta om tillämpningen av artikel 75.3 i Europaparlamentets arbetsordning och infoga 
dessa rekommendationer i sitt resolutionsförslag.

  
1 EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.
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