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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 sieviešu un vīriešu līdztiesība ievērojami ietekmē Eiropas ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, ko cita starpā skar sieviešu dalība darba tirgū un kas spēj nodrošināt, 
ka sievietēm un vīriešiem ir vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību un pienācīgu 
darbu, kā arī veidot profesionālu karjeru, un kas arī palielinās strādājošo skaitu un 
paaugstinās viņu kvalifikāciju, tādējādi veicinot izaugsmi un uzlabojot konkurētspēju;

B. tā kā laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam tikai 7 % ESF līdzekļu tika izlietoti pasākumu 
finansēšanai, kas veicina sieviešu un vīriešu līdztiesību; tā kā tajā pašā laikposmā ERAF 
atbalsta pasākumiem (tiešiem vai netiešiem) vienlīdzīgu iespēju jomā paredzēja 21 % no 
kopējā finansējuma;

C. tā kā atsevišķu reģionu starpā ir novērojamas būtiskas atšķirības attiecībā uz sieviešu 
līdzdalību darba tirgū un vidēji sieviešu līdzdalība darba tirgū ir zemāka nekā vīriešu 
līdzdalība, un sievietes saņem mazāku atalgojumu; tā kā tas, ka sievietes parasti uzņemas 
rūpes par bērniem un citām apgādājamām personām, daļēji izskaidro, kāpēc sievietēm ir 
grūti apvienot darba un ģimenes dzīvi;

D. tā kā lielākā daļa iedzīvotāju ar augstāko izglītību ir sievietes, un šī tendence tomēr nav 
veicinājusi nodarbinātības līmeņu izlīdzināšanos; tā kā tai pat laikā sievietes arī veido 
lielāko iedzīvotāju daļu ar zemāko izglītības līmeni, lai gan šī tendence laika gaitā ir 
būtiski mainījusies;

E. tā kā 16 dalībvalstīs sieviešu galējās nabadzības risks ievērojami pārsniedz vīriešu galējās 
nabadzības risku un nestabilām darba attiecībām, jo īpaši lauku reģionos, pārsvarā ir 
pakļautas sievietes;

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

G. tā kā vidēji puse iedzīvotāju, kas piedalās ESF rīkotajos pasākumos saistībā ar aktīvu 
nodarbinātības politiku, ir sievietes,

1. kohēzijas politikas ietvaros pievērš uzmanību nepieciešamībai palielināt finansiālo 
atbalstu pasākumiem, kas vīriešiem un sievietēm ļauj vieglāk savienot profesionālo 
darbību ar ģimenes dzīvi, īpaši attiecībā uz elastīgākiem darba apstākļiem, kā arī 
kvalitatīvu un cenas ziņā pieejamu pakalpojumu pienācīgu nodrošināšanu bērnu un citu 
apgādājamo personu aprūpei, kas ļautu tēviem un īpaši mātēm apvienot darbu ar ģimenes 
dzīvi, jo tas dod ieguldījumu sociālajā kohēzijā, veicinot iespēju vienlīdzību, kā arī 
ekonomiskajā kohēzijā, pateicoties lielākai sieviešu līdzdalībai darba tirgū;

2. atzīmē, ka nodarbinātības līmeņa paaugstināšanās ir viens no galvenajiem izaugsmes 
iemesliem; norāda, ka stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis panākt 75 % 20–64 gadus vecu 
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iedzīvotāju nodarbinātību ir jāsasniedz ne tikai tāpēc, lai samazinātu bezdarba līmeni, bet 
arī tāpēc, lai darba tirgū iekļautu pašlaik neaktīvos iedzīvotājus, kuru vidū ir daudz 
sieviešu;

3. uzsver nepieciešamību izveidot novatoriskus pasākumus cīņā ar nabadzību ar mērķi 
palīdzēt neaizsargātām sievietēm, īpaši imigrantēm, vientuļām sievietēm un daudzbērnu 
mātēm;

4. pauž nožēlu, ka virzība uz vīriešu un sieviešu līdztiesību darba tirgū ir bijusi ļoti 
ierobežota, un uzsver, ka vairumam ES dalībvalstu ir vēl daudz darāmā, lai savas 
nodarbinātības politikas nostādnēs ieviestu integrēto pieeju dzimumu līdztiesības 
aspektam un veiktu sistemātiskus politikas ietekmes novērtējumus dzimumu līdztiesības 
jomā, kā norādīts Komisijas 5. ziņojumā par kohēziju;

5. uzskata, ka par galveno Eiropas Sociālā fonda atbalsta jomu jākļūst profesionālās 
aktivitātes līmeņa paaugstināšanai, finansējot pasākumus neaizsargātākajām iedzīvotāju 
grupām (sievietes, jaunieši, personas, kas ilgstoši ir bez darba, imigranti, minoritāšu 
pārstāvji, invalīdi u.c.), kuras jāatbalsta darba meklējumos, veicinot tālākizglītību, cīnoties 
pret dzimumu diskrimināciju karjeras un profesijas izvēlē, atbalstot sieviešu dalību 
darbībās zinātnes un tehnoloģiju jomā un palīdzot viņām izveidot uzņēmumus, kā arī 
līdzfinansējot ārpus darba tirgus esošo personu individuālās saimnieciskās iniciatīvas, 
īpaši ņemot vērā sievietes vecumā virs 45 gadiem;

6. uzskata, ka tādēļ, lai pilnībā un atbilstoši iesaistītu darba tirgū personas, kurām ir 
nestabilas darba attiecības, tām jānodrošina tāda pati piekļuve no strukturālo fondu 
līdzekļiem līdzfinansētajām nodarbinātības aktivizācijas programmām kā bezdarbniekiem;

7. uzsver nozīmīgo ieguldījumu, ko veicis ERAF, lai visās attiecīgajās jomās ieviestu 
dzimumu perspektīvu, it īpaši, nodrošinot atbalstu apmācībai, izglītībai un uzņēmējām, kā 
arī veicot ieguldījumus bērnu, gados vecu cilvēku un citu apgādājamo personu aprūpes 
centros;

8. aicina grozīt ELFLA regulu, lai tāpat kā ESF varētu veikt sievietēm labvēlīgas darbības 
turpmākajā plānošanas laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, kas bija iespējams 
iepriekšējos laikposmos, bet ne šajā, un kas labvēlīgi ietekmēs sieviešu nodarbinātību 
lauku reģionos;

9. aicina Komisiju kohēzijas politikas ietvaros nodrošināt, ka tiek nostiprināta sieviešu 
profesionālā izglītošana, un dalībvalstis — tālāk izstrādāt „mūžizglītības programmas” un 
aktīvu vecumdienu iniciatīvas, īpaši sakarā ar krīzes nelabvēlīgo ietekmi uz 
visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, proti, gados veciem cilvēkiem, etniskajām 
minoritātēm un nelabvēlīgā stāvoklī esošām sievietēm;

10. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis paredzēt īpašus pasākumus, piesaistot esošos 
resursus un procedūras, piemēram, garantiju fondus, lai ieviestu mikrofinansējuma un 
mikrokredītu iniciatīvas, kas galvenokārt domātas sievietēm;

11. atbalsta Komisijas kohēzijas politikas reformas, tostarp vairāk koncentrējot līdzekļus 
mazākam prioritāšu daudzumam, izmantojot uz stratēģiskiem mērķiem virzītu rīcību, ar 
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nosacījumu, ka sieviešu un vīriešu līdztiesībai darba tirgū tiks saglabāta augsta prioritāte;

12. aicina dalībvalstis vadošajās iestādēs izveidot ekspertu vienības dzimumu līdztiesības un 
vienlīdzīgu iespēju jautājumos, ieviest ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtēšanas 
procedūru darbinieku atlases posmā un stingri uzraudzīt īstenoto programmu iznākumus 
un rezultātus dzimumu līdztiesības attīstības jomā;

13. aicina dalībvalstis, kā arī reģionu un vietējās iestādes ievērot apņemšanos attiecībā uz 
vīriešu un sieviešu līdztiesību, nediskrimināciju un cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanu visos 
programmu īstenošanas posmos; pauž bažas par to, ka, lai arī visās programmās ir skaidri 
minēta vienlīdzība, tā ne vienmēr tiek ņemta vērā, tās īstenojot, kā to apliecina 
programmu piemērošanas novērtējumi un rezultāti;

14. aicina Komisiju izstrādāt rīcības plānu, nosakot īpašus, izmērāmus un termiņiem 
pakļautus mērķus, kas ir minēti pavaddokumentā „Sieviešu un vīriešu līdztiesības 
stratēģija 2010.–2015. gadam”, un vērš uzmanību uz nepieciešamību uzraudzīt Komisijas 
veiktos pasākumus;

15. aicina dalībvalstis, kā arī reģionu un vietējās iestādes efektīvi ieviest visus Eiropas līmenī 
pieejamos finanšu instrumentus, lai atbalstītu visu iedzīvotāju, it īpaši neaizsargātāko 
sieviešu grupu (invalīdes, imigrantes, minoritāšu pārstāves, no seksuālās vardarbības 
cietušas sievietes, sievietes ar zemu izglītības līmeni u.c.) iekļaušanos darba tirgū;

16. aicina Komisiju iedrošināt dalībvalstis izvirzīt konkrētus mērķus Eiropas mobilitātei, 
izglītībai, apmācībām un profesionālo iespēju attīstīšanai sievietēm Eiropas Sociālā fonda 
transnacionālo projektu jomā;

17. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt pamatnostādnes tam, kā izmantot Eiropas Sociālo 
fondu, lai nodrošinātu specializētu un tehnisku kompetenču palielināšanu jaunām 
sievietēm tajās nozarēs, kurās sievietes ir mazāk pārstāvētas, saskaņā ar inovāciju un 
nodarbinātības kvalitātes reģionālās attīstības stratēģiju;
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