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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā regulās par struktūrfondiem vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm un 
dzimumu līdztiesības princips ir skaidri noteikti kā politikas plānošanas un īstenošanas 
transversālas dimensijas;

B. tā kā sievietes, lai gan viņas veido lielāko daļu iedzīvotāju ar augstāko izglītību, ir vairāk 
nekā divtik reižu ekonomiski neaktīvākas par vīriešiem (2012. gadā ES 28 dalībvalstīs 
21,0 % sieviešu bija ekonomiski neaktīvas salīdzinājumā ar 8,4 % vīriešu1) un visbiežāk 
par šīs neaktivitātes iemesliem min privāto dzīvi un ģimeni (21 % no visiem gadījumiem, 
turpretī tikai 0,5 % vīriešu kā iemeslu min ģimeni);

C. tā kā galēja nabadzība vairāk apdraud sievietes nekā vīriešus, un vairāk sieviešu nekā 
vīriešu ir nodarbinātas ar nedrošiem nosacījumiem, jo īpaši lauku reģionos; tā kā sieviešu 
nodarbinātība ar nedrošiem nosacījumiem strauji pieaug pilsētās, kas jo īpaši ir 
ekonomikas un finanšu krīzes dēļ;

D. tā kā, lai gan Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda līdzfinansēto 
kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam novērtējumi parāda, ka dalībvalstīs 
kopumā ir pietiekama izpratne par dzimumu līdztiesības prasību programmu izstrādāšanā 
(70 %2), tomēr šie novērtējumi arī parāda, ka dzimumu līdztiesības aspekts nav efektīvi 
integrēts šajās programmās (mazāk par 8 %), skaidri nosakot problēmas vai kvantitatīvos 
mērķus; tā kā ir samazinājies finansiālais atbalsts, kas paredzēts sieviešu un vīriešu 
līdztiesības veicināšanai3;

1. aicina dalībvalstis saistībā ar kohēzijas politiku izstrādāt programmas un pasākumus, kuru 
mērķis būtu vienlīdzīgas ekonomiskās patstāvības veicināšana sievietēm un vīriešiem, 
nodrošinot vienlīdzīgu pārstāvību sievietēm darba tirgū un profesionālajā izglītībā un pēc 
iespējas drīz atrisinot nebeidzamo nevienlīdzīgas darba samaksas problēmu, un  līdz ar to 
atrisinot arī nevienlīdzīgas pensijas problēmu; aicina dalībvalstis un attiecīgi vietējās un 
reģionālās varas iestādes veikt īpašus pasākumus sieviešu potenciāla apgūšanai, kas ir 
būtisks solis virzībā uz ekonomikas atlabšanu;

2. aicina dalībvalstis kohēzijas politikas programmu budžeta plānošanā ievērot dzimumu 
līdztiesības principu, lai ne tikai analizētu tās programmas, kuras ir īpaši vērstas uz 
sievietēm, bet arī visas valdības programmas un politiku, to ietekmi uz resursu sadalījumu 
un ieguldījumu sieviešu un vīriešu līdztiesībā;

3. aicina dalībvalstis pievērst uzmanību negatīvajai ietekmei, kāda fiskālajai konsolidācijai 
varētu būt uz sievietēm, un pievērst uzmanību tam, kā efektīva kohēzijas politikas 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf
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īstenošana varētu tikt izmantota šīs ietekmes mazināšanai;

4. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās varas iestādes izstrādāt inovatīvus pasākumus un 
programmas, lai cīnītos pret sieviešu nabadzību un veicinātu sociālo iekļaušanu, īpašu 
uzmanību pievēršot visneaizsargātākajām sieviešu grupām, tostarp sievietēm ar 
invaliditāti, sievietēm ar lielām ģimenēm, migrantēm, sievietēm, kas pārcietušas 
vardarbību, sievietēm, kurām trūkst profesionālo iemaņu un sievietēm, kuras saskaras ar 
daudzkārtēju vai vairāku veidu diskrimināciju; iesaka pirms programmu un pasākumu 
uzsākšanas vākt datus, kas īpaši saistīti ar sievietēm, lai efektīvi pievērstos viņu īpašajām 
vajadzībām;

5. aicina Komisiju, sadarbībā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu turpināt uzlabot 
dalībvalstu ziņošanas sistēmas, ieviešot un izmantojot rādītājus, lai būtu iespējams 
novērtēt, kādā mērā kohēzijas politikas ietvaros ir ticis sniegts atbalsts reāliem 
uzlabojumiem dzimumu līdztiesības jomā un kādā mērā šis mērķis ir sasniegts; uzsver, ka 
dati par to, kā kohēzijas politikas programmas atbilst dzimumu līdztiesības mērķiem, būtu 
jādala atsevišķi pa dzimumiem;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis novērtēt kohēzijas politikas ietekmi kopumā un jo īpaši 
struktūrfondu ietekmi saistībā ar sieviešu situāciju, lai nodrošinātu atbilstošus pasākumus 
un efektīvu programmu īstenošanu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam;

7. aicina dalībvalstis aktīvāk izmantot jau pieejamo ES finansējumu, lai veicinātu vienlīdzīgu 
attieksmi pret sievietēm, un ģimenei draudzīgu, kvalitatīvu un pieejamu aprūpes 
pakalpojumu par pieņemamu cenu un citu sociālo struktūru izstrādei; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt darba un ģimenes dzīves apvienošanu vienlīdzīgu iespēju kontekstā, un uzsver, 
cik nozīmīgi ir pasākumi bezdarba un sociālās atstumtības novēršanai;

8. mudina īpašu uzmanību pievērst kultūras un radošajām nozarēm, sniedzot ieguldījumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, jo īpaši saistībā ar darbavietu veidošanu; 
uzsver, ka šīs nozares sniedz būtisku ieguldījumu reģionu un pilsētu attīstībā; pieprasa 
īstenot ilgtspējīgus pasākumus, lai veicinātu tālākizglītību īpaši sievietēm, kas saistītas ar 
šīm nozarēm, lai nodrošinātu, ka viņu kvalifikāciju var efektīvi izmantot un radīt jaunas 
darba iespējas; 

9. aicina dalībvalstis rast veidus sieviešu bezdarba līmeņa samazināšanai, lai novērstu 
situāciju, kad tām ir jāmaina dzīvesvieta karjeras dēļ, ņemot vērā, ka tam ir tieša un 
negatīva ietekme uz bērniem;

10. aicina Komisiju veicināt paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai kohēzijas politikas programmās.
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