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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 sociālo un 
ekonomisko kohēziju, kas cita starpā paredz sieviešu līdzdalību darba tirgū,

B. tā kā atsevišķu reģionu starpā ir novērojamas būtiskas atšķirības attiecībā uz sieviešu 
līdzdalību darba tirgū, un vidēji sieviešu līdzdalība darba tirgū parasti ir zemāka nekā vīriešu 
līdzdalība,

C. tā kā lielākā daļa iedzīvotāju ar augstāko izglītību ir sievietes, bet tai pat laikā tās arī 
dominē starp iedzīvotājiem ar zemāko izglītības līmeni,

1. kohēzijas politikas ietvaros pievērš uzmanību nepieciešamībai palielināt finansiālo atbalstu 
pasākumiem, kas vīriešiem un sievietēm ļauj vieglāk savienot profesionālo darbību ar ģimenes 
dzīvi, jo tas nāk par labu kohēzijas politikai, pateicoties ģimenes lomas un dzimstības atbalstam, 
kā arī par labu ekonomiskajai kohēzijai, pateicoties lielākai sieviešu līdzdalībai darba tirgū;

2. uzskata, ka par galveno Eiropas Sociālā fonda atbalsta jomu jākļūst profesionālās aktivitātes 
līmeņa paaugstināšanai, tostarp līdzfinansējot ārpus darba tirgus esošo personu individuālās 
saimnieciskās iniciatīvas, ņemot vērā sievietes vecumā virs 45 gadiem;

3. aicina Komisiju kohēzijas politikas ietvaros attiecīgi paredzēt sieviešu profesionālo 
izglītošanu un dalībvalstis — izstrādāt „mūžizglītības programmas”;

4. atbalsta Komisijas kohēzijas politikas reformas, tostarp vairāk koncentrējot līdzekļus 
mazākam prioritāšu daudzumam, ar nosacījumu, ka starp tām būs garantēta pastāvīga vieta 
sieviešu un vīriešu līdztiesībai darba tirgū;

5. vērš uzmanību uz nepieciešamību uzraudzīt Komisijas veiktos pasākumus, kas minēti 
pavaddokumentā „Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģija 2010.–2015. gadam”;

6. aicina dalībvalstis efektīvi ieviest visus Eiropas līmenī pieejamos finanšu instrumentus, kas 
atbalsta iekļaušanos darba tirgū.


