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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 dzimumu līdztiesības politika var ievērojami veicināt demogrāfisko problēmu 
risināšanu, jo īpaši sekmējot sieviešu iesaistīšanos darba tirgū un samazinot sieviešu un 
bērnu nabadzības risku;

B. tā kā sievietes dzīvo ilgāk par vīriešiem un arvien lielāka paredzamā dzīves ilguma 
atšķirība starp viņiem varētu vecāka gadagājuma sievietes vēl vairāk pakļaut atstumtībai, 
apgādājamībai un nabadzībai;

C. tā kā Eiropas iedzīvotāju novecošana ir viena no galvenajām paredzamajām veselības 
aprūpes problēmām Eiropas Savienībā, ņemot vērā arvien biežāku saslimstību ar 
atsevišķām hroniskajām slimībām, no kurām dažas īpaši skar sievietes, un tā kā valsts, 
reģionālajām un vietējām iestādēm būs izšķiroša nozīme veselības aprūpes un sabiedrības 
veselības aprūpes pakalpojumu ilgtspējīgā, drošā un kvalitatīvā nodrošināšanā,

1. aicina kompetentās ES, valsts, reģionālās un vietējās iestādes saistībā ar kohēzijas politiku 
un ņemot vērā stratēģiju „Eiropa 2020”, rūpīgāk analizēt to, cik efektīva ir integrētā pieeja 
dzimumu līdztiesībai un kohēzijas politikā paredzētie dzimumu līdztiesības pasākumi, kā 
arī diskriminācijas apkarošanas pasākumi, jo īpaši saistībā ar jaunākajām 
demogrāfiskajām pārmaiņām, ko raksturo iedzīvotāju novecošana un spēcīgās migrācijas 
plūsmas no trešām valstīm uz Eiropas Savienību, no ES austrumu valstīm uz rietumu 
valstīm un no lauku apvidiem uz pilsētām, šajā jautājumā uzmanību pievēršot sievietēm, 
kas cieš no sociālās atstumtības;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai visas ES reģionālās un vietējās iestādes 
finansējuma priekšlikumos nākamajam kohēzijas politikas plānošanas laikposmam 
iekļautu dzimumu līdztiesības pasākumus, kā arī mērķi samazināt demogrāfisko pārmaiņu 
nelabvēlīgo ietekmi;

3. norāda, ka aprūpes politika un aprūpes pakalpojumu nodrošināšana ir cieši saistītas ar 
sieviešu un vīriešu līdztiesības panākšanu, un uzsver, ka cenas un iespēju ziņā pieejamu 
augstas kvalitātes aprūpes pakalpojumu trūkums lielākajā daļā ES dalībvalstu un tas, ka 
aprūpes pienākumi starp sievietēm un vīriešiem nav vienlīdzīgi sadalīti, tieši un 
nelabvēlīgi ietekmē sieviešu iespējas iesaistīties visos sociālās, ekonomikas, kultūras un 
politiskās dzīves aspektos;

4. aicina Komisiju nākamajā kohēzijas politikas darbības ciklā iekļaut konkrētas 
programmas un projektus sadarbībā ar reģionālajām iestādēm, lai sekmētu un veicinātu 
sieviešu aktīvu iesaistīšanos MVU, jo tas varētu tieši uzlabot sieviešu nodarbinātību un 
novērst to, ka no lauku apvidiem uz pilsētām vai citām valstīm aizplūst jaunās paaudzes 
intelektuālais darbaspēks, tādējādi risinot iedzīvotāju skaita samazināšanās jautājumu;

5. aicina kompetentās ES, valsts, reģionālās un vietējās iestādes, darbojoties attiecīgajā 
kompetences līmenī un atbilstoši nākamā laikposma kohēzijas politikai nodrošināt 
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finansiālo atbalstu maternitātes un bērna kopšanas pasākumiem, izsniedzot kuponus, 
atlaides un čekus, veicināt pakalpojumus un palīdzības sniegšanu bērnu aprūpes un 
ģimenes vajadzībām, kā arī ieviest efektīvus pasākumus darba un ģimenes dzīves 
saskaņošanai, ņemot vērā elastīgu darba laiku vecākiem (pēc izvēles) un pietiekami 
nodrošinot kvalitatīvus un cenas ziņā pieejamus aprūpes pakalpojumus bērniem, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un citām apgādājamām personām, jo tas ļautu vecākiem, īpaši 
mātēm, saskaņot darbu ar ģimenes dzīvi; uzsver, ka dažas valstis ir ieviesušas atbilstošu 
politiku darba un ģimenes dzīves saskaņošanai, sniedzot iedzīvotājiem iespēju brīvi 
izvēlēties starp reālām un līdzvērtīgām alternatīvām, tā paaugstinot gan vīriešu un sieviešu 
dalību darba tirgū, gan dzimstības līmeni;

6. tādēļ uzskata, ka atbilstošos gadījumos būtu jāattīsta tāldarbs, izstrādājot vērienīgu 
tiesisko regulējumu, saskaņojot darba ņēmēju un uzņēmumu intereses;

7. uzskata, ka, ņemot vērā Eiropā notiekošās demogrāfiskās pārmaiņas un labākai darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanai, jaunās kohēzijas politikas stratēģijā laikposmam pēc 
2013. gada lielāks finansiālais atbalsts būtu jāparedz pirmskolas vecuma bērnu aprūpes 
iestāžu izveidei;

8. uzsver Eiropas vietējo un reģionālo iestāžu pieaugošo un ļoti svarīgo nozīmi vienlīdzīgu 
iespēju veicināšanā sievietēm un vīriešiem, lai palīdzētu risināt demogrāfiskās problēmas, 
un mudina šīs iestādes attiecīgo politiku integrēt decentralizētas sadarbības projektos, lai 
visneaizsargātāko grupu sievietes, tostarp migrantes, minoritāšu pārstāves, invalīdes, no 
seksuālās vardarbības cietušas sievietes un par 45 gadiem vecākas bezdarbnieces, varētu 
izmantot jaunās informācijas tehnoloģijas un komercdarbībai paredzēto 
mikrofinansējumu;

9. prasa Eurostat saistībā ar neseno ESAO pētījumu „Ēdiena gatavošana, aprūpe un 
brīvprātīgais darbs — neapmaksāts darbs visā pasaulē”1 iekļaut reģionālajā tautas 
attīstības indeksā (TAI) pēc dzimuma principa atšifrētu rādītāju, kas atspoguļo 
„neredzamo”, neatalgoto darbu, ko sievietes veic apstākļos, kur joprojām nav piemērotu 
reģionālo sociālo infrastruktūru, ņemot vērā viņu trīskāršo — mātes, meitas un 
vecmāmiņas — lomu;

10. norāda uz lielo līdzsvara trūkumu mājas darbu un ģimenes pienākumu sadalē starp 
vīriešiem un sievietēm, kas galvenokārt sievietēm liek izvēlēties elastīgus darba 
nosacījumus vai pat vispār aiziet no darba un ietekmē sieviešu karjeras attīstību, joprojām 
pastāvošās sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības un pensiju tiesību uzkrāšanos;

11. prasa Eurostat izskatīt un pilnveidot rādītājus, pēc kuriem nosaka un novērtē sieviešu un 
vīriešu līdzdalību brīvprātīgās darbībās, lai pa reģioniem parādītu, kādā veidā sievietes un 
vīrieši veicina sociālo kohēziju un dzīves kvalitātes uzlabošanos, jo īpaši nabadzībā 
dzīvojošām personām;

12. uzskata, ka sieviešu brīvprātīgais darbs būtu oficiāli jāuzskaita kā profesionālā pieredze, 
pienācīgi jāatzīst un būtu jānodrošina, ka nepasliktinās sieviešu veselības apdrošināšanas 

                                               
1 Miranda, V. (2011), “Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World”, ESAO darba 
dokumenti sociālajā, nodarbinātības un migrācijas jomā Nr. 116, ESAO izdevums.
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nosacījumi un nesamazinās viņu vecuma pensiju tiesības;

13. aicina Komisiju saistībā ar Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei 
(2012) ierosināt īpašas iniciatīvas, kas veltītas vecāka gadagājuma sieviešu aktivitātēm un 
veicina viņu ieguldījumu sociālajā un teritoriālajā kohēzijā; uzsver, ka paaudžu 
solidaritātes princips ir viens no Eiropas sociālā modeļa un līdz ar to arī ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas struktūrelementiem; prasa veikt pasākumus, lai sekmētu 
elastīgus pensionēšanās risinājumus un iespēju apvienot pensiju ar nepilna laika darbu, tā 
mudinot sievietes ilgāk palikt darba tirgū; šī principa ievērošanai prasa, lai dažādu līmeņu 
valsts iestādes aktīvi darbotos un iesaistītos augstas kvalitātes vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanā;

14. prasa dalībvalstīm nostiprināt pensiju atbilstību, apkarojot dzimumu diskrimināciju darba 
tirgū un jo īpaši, samazinot atšķirību starp dzimumiem karjeras un samaksas ziņā, kā arī 
pensiju shēmās paredzot kompensācijas par ģimenes aprūpei veltīto laiku;

15. aicina dalībvalstis un reģionālās iestādes veicināt dažādus atbalstus ģimenēm, kas rūpējas 
par gados vecākiem apgādājamiem cilvēkiem;

16. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis veicināt dažādu veidu starppaaudžu apmācību un 
izglītību, iesaistot, piemēram, jaunus cilvēkus, skolas un asociācijas informācijas un 
sakaru tehnoloģiju apmācības projektos gados vecākiem cilvēkiem, vai attīstot gados 
vecāku cilvēku prasmes neobligātās izglītības projektos;

17. aicina dalībvalstis un reģionālās iestādes attīstīt un atbalstīt gados vecāku cilvēku 
iesaistīšanos formālā un neformālā apmācībā un brīvprātīgā darbā, kā arī viņu aktīvu 
dalību kopienas dzīvē;

18. aicina Komisiju īpašu uzmanību pievērst tam, kā sabiedrības veselība ietekmē 
demogrāfiskās problēmas, un veikt attiecīgas darbības, lai risinātu problēmas saistībā ar 
sieviešu un vīriešu arvien lielāku saslimstību, jo īpaši no kohēzijas politikas fondiem 
finansējot vēža skrīningu sievietēm un vīriešiem reģionos, kuros sabiedrības veselības 
dienestu pakalpojumi ir nepietiekami.
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