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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 norādīti kā politikas plānošanas un īstenošanas 
transversālas dimensijas;

B. tā kā iespēja, ka sievietes nebūs ekonomiski aktīvas ir divreiz lielāka nekā vīriešu 
gadījumā, neraugoties uz to, ka sieviešu ar augstāko izglītību ir vairāk nekā vīriešu, un 
visbiežāk par savas ekonomiskās neaktivitātes iemesliem viņas minēs privāto dzīvi un 
ģimeni;

C. tā kā galēja nabadzība vairāk apdraud sievietes nekā vīriešus, un vairāk sieviešu nekā 
vīriešu strādā nedrošos apstākļos, jo īpaši lauku reģionos;

D. tā kā kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam novērtējumi parāda, ka 
dalībvalstīs ir izpratne par dzimumu līdztiesības prasību, izstrādājot šādas programmas, 
bet tie arī parāda, ka dzimumu līdztiesības aspekts nebūt nav efektīvi integrēts šajās 
programmās;

1. aicina dalībvalstis saistībā ar kohēzijas politiku izstrādāt programmas un pasākumus, kuru 
mērķis būtu vienlīdzīgas ekonomiskās patstāvības veicināšana sievietēm un vīriešiem, 
izlīdzinot pārstāvības rādītājus darba tirgū un atrisinot nebeidzamo nevienlīdzīgas darba 
samaksas problēmu;

2. aicina dalībvalstis pievērst uzmanību negatīvajai ietekmei, kāda fiskālajai konsolidācijai 
varētu būt uz sievietēm, un pievērst uzmanību tam, kā efektīva kohēzijas politikas 
īstenošana varētu tikt izmantota šīs ietekmes mazināšanai;

3. 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; 

4. aicina Komisiju, sadarbībā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu turpināt uzlabot 
dalībvalstu ziņošanas sistēmas, lai būtu iespējams novērtēt, kādā mērā kohēzijas politikas 
ietvaros ir ticis sniegts atbalsts uzlabojumiem dzimumu līdztiesības jomā;

5. aicina dalībvalstis aktīvāk izmantot pieejamo ES finansējumu ģimenei draudzīgiem, 
kvalitatīviem un pieejamiem aprūpes pakalpojumiem, kas dotu iespēju labāk apvienot 
darbu un ģimenes dzīvi.


