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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 marginalizācija ir sociāla parādība, kas izpaužas kā cilvēku vai kopienu sociāla 

atstumšana un sistemātiska nepielaišana dalībai sociālos un politiskos procesos, kas ir 

svarīgi viņu sociālajai integrācijai; tā kā termins „marginalizētas iedzīvotāju grupas” 

attiecas uz dažādām grupām un cilvēkiem, piemēram, minoritātēm, romiem, cilvēkiem ar 

invaliditāti, cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā vai kam draud nabadzība, migrantiem, 

bēgļiem un sociāli atstumtām sabiedrības grupām; tā kā rasisms, patriarhāts, homofobija, 

nelabvēlīgi ekonomiskie apstākļi un citi diskriminējoši faktori līdzveido situāciju, kurai 

raksturīga marginalizēto iedzīvotāju grupu sieviešu daudzveidīga nevienlīdzība un iespēju 

samazināšanās; 

B. tā kā nabadzība, kas skar marginalizētās iedzīvotāju grupas, atšķirīgi skar sievietes, bērnus 

un vīriešus, proti, sievietēm un bērniem sociālie pakalpojumi parasti ir grūtāk pieejami, 

bet pienācīgi ienākumi — grūtāk iegūstami; 

C. tā kā marginalizācija un divkāršā diskriminācija, kas skar minēto grupu sievietes, 

apgrūtina sieviešu piekļuvi pakalpojumiem, informācijai un sabiedriskajām un 

nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas līdztiesības jomā; 

D. tā kā sievietēm marginalizētajās iedzīvotāju grupās ir izšķirīga loma gan saimnieciskā, gan 

izglītības un aprūpes ziņā; tā kā sieviešu izšķirīgā loma prasa īpašu rīcību nolūkā novērst 

šķēršļus, kas liedz sieviešu iekļaušanos un līdztiesīgu dalību lēmumu pieņemšanā, uzlabot 

sieviešu dzīves apstākļus un nodrošināt viņām apmācību, kas vajadzīga, lai aktīvi darbotos 

valsts sociālajā un saimnieciskajā dzīvē; 

E. tā kā sieviešu stāvokli marginalizētās iedzīvotāju grupās īpaši ir pasliktinājušas 

ekonomikas krīzes sekas un izdevumu samazināšana sabiedrisko pakalpojumu jomā; 

F. tā kā sievietes marginalizētās iedzīvotāju grupās saskaras ar smagāku vairākiemeslu 

diskrimināciju un viņu nodarbinātības līmenis ir daudz zemāks nekā vīriešiem tajās pašās 

grupās un citām sievietēm; 

G. tā kā marginalizācijas un vairākiemeslu diskriminācijas novēršanai vajadzīga tieša sociāla, 

politiska un saimnieciska sadarbība ar attiecīgajām grupām vietējā līmenī, tostarp 

ieinteresēto personu, pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju iesaiste politikas veidošanas 

procesos; tā kā šajos procesos vienmēr jābūt iekļautai dzimumu līdztiesības perspektīvai, 

lai iespēcinātu sievietes, kas saskaras ar vairākiemeslu diskrimināciju, tajos piedalīties un 

panākt savas balss uzklausīšanu sabiedriskajā telpā; 

H. tā kā gan formālā, gan ikdienējā izglītība ir svarīgs līdzeklis, ar ko novērst marginalizāciju 

un vairākiemeslu diskrimināciju, jo tā paver ceļu uz grupu dialogu, atvērtību un 

savstarpējo izpratni un iespēcina marginalizētas iedzīvotāju grupas; tā kā nedrīkst aizmirst 

dzimumu līdztiesības perspektīvu izglītībā un tās lomu marginalizēto iedzīvotāju grupu 

sieviešu un meiteņu iespēcināšanā; 
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I. tā kā marginalizācijas, stereotipu un vairākiemeslu diskriminācijas novēršanas nolūkā 

svarīga ir marginalizēto iedzīvotāju grupu sieviešu pārstāvība mākslā, kultūrā un medijos; 

J. tā kā Eiropas kohēzijas politikas stratēģijās sieviešu iespēcināšanai marginalizētajās 

iedzīvotāju grupās ir jāņem vērā situācija, kādā ir gados vecākas sievietes, sievietes ar 

invaliditāti, sievietes aprūpētājas un sievietes ar garīgās veselības problēmām; 

K. tā kā lielā mērā tieši dalībvalstis rada vidi, kurā pastāv un attīstās marginalizācija, un tā kā 

dalībvalstīm ir jāņem vērā marginalizēto iedzīvotāju grupu vajadzības un ir jāintegrē to 

intereses Komisijai iesniegto darbības programmu izstrādē un pamatojumos,  

1. norāda, ka marginalizēto iedzīvotāju grupu sievietes saskaras ar vairākiemeslu 

diskrimināciju un ka tādēļ viņām vēl vairāk draud nabadzība un sociālā atstumtība, it īpaši 

darba, izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamības ziņā; 

2. aicina visās ES finansētajās integrācijas un sociālās iekļaušanas iniciatīvās, programmās, 

darbībās un finansēšanas mehānismos iestrādāt dzimumu līdztiesības perspektīvu un 

krustenisko analīzi, lai varētu labāk risināt īpašās marginalizēto iedzīvotāju grupu sieviešu 

vajadzības un pilnīgāk ņemt vērā dažādas strukturālās situācijas un lomas pārstāvošu 

sieviešu viedokļu un perspektīvu daudzveidību; uzskata, ka ietekmes uz dzimumu 

līdztiesību novērtējumi un dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā 

palīdz izvērtēt, kā finansēšanas prioritātes, finanšu līdzekļu piešķiršana un programmu 

finansēšanas specifikācijas ietekmē sievietes; uzsver, ka ir nepieciešams sistemātiski vākt 

un regulāri analizēt pēc dzimumiem dalītus datus; 

3. aicina Komisiju reģionālo programmu izstrādē ar pozitīvu rīcību tiekties novērst 

marginalizēto iedzīvotāju grupu sieviešu dziļāku grimšanu nabadzībā un agrīnā posmā 

novērst bērnu nabadzību; 

4. aicina uzlabot marginalizētajām ģimenēm paredzēto specializēto sociālo dienestu kvalitāti 

un apmācību šajā jomā (tostarp attiecībā uz probācijas darbiniekiem); 

5. aicina Komisiju ņemt vērā Padomes Ieteikumu 92/441/EEK, kurā atzītas „cilvēka 

pamattiesības uz pietiekamiem resursiem un sociālo palīdzību, lai dzīvotu cilvēka cienīgu 

dzīvi”, — tas ir īpaši svarīgs jautājums sievietēm, kas pakļautas lielākam nabadzības 

riskam nekā vīrieši; norāda, ka ir svarīgi izveidot kopīgu metodi iztikas sliekšņa 

aprēķināšanai dzīves dārdzības izteiksmē (preču un pakalpojumu „iepirkumu grozs”), lai 

varētu balstīties uz salīdzinošiem nabadzības līmeņu mērījumiem un noteikt sociālās 

intervences līdzekļus, tostarp ienākumu minimuma shēmu, kas ir svarīgi nolūkā Eiropas 

Savienības dažādo reģionu iedzīvotājiem nodrošināt ekonomisko un sociālo kohēziju; 

6. uzskata, ka finansējuma piešķiršanas, izlietojuma, īstenošanas un uzraudzības lēmumu 

pieņemšanas procesā visos līmeņos — no vietējām un reģionālajām iestādēm līdz 

dalībvalstīm un ES iestādēm — ir būtiski iekļaut līdztiesības atbalsta struktūras, 

marginalizēto iedzīvotāju grupu sievietes un sieviešu organizācijas, un pauž nostāju, ka 

īstenoto programmu uzraudzība un novērtēšana būtu jāuzskata par svarīgu procesu 

marginalizēto iedzīvotāju grupu sieviešu līdzdalības sekmēšanā; 

7. norāda, cik svarīgi ir iespēcināt marginalizēto iedzīvotāju grupu sievietes, iedrošinot 
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sievietes uzņēmējas un sekmējot sieviešu līdzdalību minētajās grupās; 

8. aicina Komisiju uzlabot tās centienus sekmēt marginalizēto iedzīvotāju grupu sieviešu 

ilgtspējīgu un visaptverošu spēju veidošanu; 

9. uzsver, ka visas iespējas ar Eiropas finansējumu sniegt atbalstu marginalizētām 

iedzīvotāju grupām un it īpaši sievietēm būtu jāizmanto integrēti, lai palielinātu 

struktūrfondu un Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas savstarpējās sinerģijas 

un papildināmību; aicina attiecīgās visu pārvaldības līmeņu pārvaldes un iestādes tiekties 

uz aktīvu sadarbību; 

10. vērš uzmanību uz to, ka sabiedrība neapzinās dažu grupu marginalizāciju — tas sakāms, 

piemēram, par sievietēm nestabilos darba apstākļos, nabadzīgām strādājošām personām, 

vientuļajām mātēm un nelabvēlīgā situācijā esošām gados vecākām pensionārēm; aicina 

dalībvalstis skaidri identificēt šīs grupas un pieņemt programmas, kuru mērķis būtu 

uzlabot dzīves apstākļus un veselības aprūpes un pamatpakalpojumu pieejamību; 

11. asi nosoda to, ka dzimumu līdztiesības perspektīva nav iestrādāta Eiropas platformā cīņai 

pret nabadzību un sociālo atstumtību — vienā no stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 

integrējošai izaugsmei „Eiropa 2020” septiņām pamatiniciatīvām, kuras mērķis citu starpā 

ir panākt ES fondu labāku izlietojumu sociālās iekļaušanas atbalstam, 20 % Eiropas 

Sociālā fonda līdzekļu paredzot nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanai; 

12. aicina visos pārvaldības līmeņos atbalstīt labas prakses apmaiņu un tīklu veidošanu 

marginalizēto iedzīvotāju grupu sieviešu vidū; uzsver, ka ir nepieciešams priekšplānā 

izvirzīt sievietes vadošos amatos minētajās grupās un iesaistīt viņas informētības 

palielināšanas un informācijas izplatīšanas pasākumos attiecībā uz sabiedriskajiem 

pakalpojumiem un programmām, kuru mērķis ir cīnīties pret sieviešu marginalizāciju un 

diskrimināciju; 

13. mudina līdzekļus izmantot, lai uzlabotu dzīves apstākļus un veicinātu kvalitatīvas, stabilas 

izglītības, mājokļu, veselības aprūpes, darba, bērnu aprūpes iestāžu, sociālo dienestu, 

juridiskās sistēmas un cietušo atbalsta dienestu pieejamību marginalizēto iedzīvotāju 

grupu sievietēm; 

14. aicina Komisiju un dalībvalstis ES kohēzijas politikas ietvaros īpašu uzmanību pievērst 

reģioniem, kuros ir būtiski vai pastāvīgi dabas vai demogrāfiski kavēkļi, kā minēts 

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 121. panta 4. punktā, un izstrādāt īpašus noteikumus, 

paredzot alternatīvas nodarbinātības iespējas marginalizētajām sievietēm minētajās 

grupās, kam raksturīgs augsts nabadzības līmenis, darba izredžu trūkums, brīvprātīga 

mācību pārtraukšana, sociālo pakalpojumu trūkums un sociālā izolācija — un līdz ar to 

augstāks bērnu nabadzības risks; 

15. aicina ar kohēzijas fondiem atbalstītu darbību izstrādē ņemt vērā cilvēktiesību perspektīvu 

un uzsver, ka politikā, kuras mērķis ir atzīt marginalizēto iedzīvotāju grupu sievietes par 

aktīvām pilsonēm pašām par sevi, būtu jāintegrē kultūras, ekonomiskās un sociālās 

tiesības un ka visu darbību un politikas izstrādē skaidri jārisina gan atklātā, gan slēptā 

rasisma problēma; 
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16. uzsver, cik svarīgi ir visās ES finansētajās programmās, iniciatīvās un darbībās īpašu 

uzmanību pievērst specifiskajiem apstākļiem un vajadzībām, kas raksturīgas 

visneaizsargātākajām marginalizēto iedzīvotāju grupu sievietēm, piemēram, gados 

vecākām sievietēm, sievietēm ar invaliditāti, sievietēm, kuras cietušas no vardarbības un 

cilvēku tirdzniecības, imigrantēm, sievietēm, kuras pieder pie mazākumtautībām, bēglēm 

utt.; 

17. atzīst, ka sieviešu labāku līdzdalību uzņēmējdarbībā un izaugsmē var panākt, finansējot 

MVU atbalsta dienestus un finanšu pakalpojumus, kas atbilst to sieviešu vajadzībām, 

kuras dibina un attīsta uzņēmumus; 

18. uzsver, ka vajadzīgi īpaši centieni novērst šķēršļus, kas ierobežo marginalizēto iedzīvotāju 

grupu sieviešu nodarbinātības iespējas, un sieviešu un vīriešu darba samaksas un pensiju 

nevienlīdzību šajās grupās; 

19. uzsver, cik svarīgi ir rūpīgi un pastāvīgi uzraudzīt, kā tiek izlietoti marginalizētajām 

iedzīvotāju grupām paredzētie finanšu resursi; 

20. uzsver, ka marginalizēto iedzīvotāju grupu sievietes ir pakļautas lielākam dzimuma 

vardarbības un citādu savu pamattiesību pārkāpumu riskam; pieprasa par svarīgu faktoru 

marginalizēto iedzīvotāju grupu integrācijas programmās un ES finansējuma piešķiršanā 

noteikt visas pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanu; 

21. uzver, cik svarīga loma marginalizēto iedzīvotāju grupu sieviešu iespēcināšanā var būt 

sociālajai uzņēmējdarbībai, kooperatīviem, savstarpējām apdrošināšanas sabiedrībām un 

alternatīviem uzņēmumiem; iesaka ar kohēzijas fondiem, it īpaši Eiropas Sociālo fondu, 

atbalstīt ieguldījumus šajā jomā, nopietni ņemot vērā dzimumu līdztiesības perspektīvu; 

22. atgādina par Eiropas Ombuda lēmumu lietā OI/8/2014/AN par pamattiesību ievērošanu 

ES kohēzijas politikas īstenošanā; stingri uzsver, ka visām dalībvalstu kohēzijas 

programmām ir pilnībā jāatbilst Pamattiesību hartai; piekrīt, ka būtu jānodrošina 

platforma, kur pilsoniskā sabiedrība, tostarp sieviešu organizācijas, varētu ziņot par 

līdzekļu nepareizu izmantojumu un hartas pārkāpumiem; 

23. uzsver, ka nolūkā uzlabot līdztiesību izglītībā un apmācībā, it īpaši attiecībā uz 

profesionālajām prasmēm un IKT, svarīga ir mūžizglītība; atzīst, ka izglītība un apmācība 

sievietēm lauku apvidos ir jāsniedz elastīgā veidā; 

24. uzsver, ka ir nepieciešams nostiprināt reģionālos, nacionālos un Eiropas tīklus, kas 

apvieno marginalizēto iedzīvotāju grupu sievietes, it īpaši komercdarbības, 

uzņēmējdarbības, zinātnes un tehnoloģiju, izglītības, mediju un pilsoniskās un politiskās 

vadības jomā; 

25. aicina ar Eiropas kohēzijas fondiem, it īpaši Eiropas Sociālo fondu, atbalstīt formālās un 

ikdienējās izglītības programmas, tostarp arodmācības un mūžizglītību, lai iespēcinātu 

marginalizēto iedzīvotāju grupu sievietes un meitenes; 

26. aicina ar kohēzijas politikas līdzekļiem atbalstīt mākslas, kultūras un mediju projektus, kas 

iespēcina sievietes marginalizētās iedzīvotāju grupās un cīnās pret stereotipiem, 
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stigmatizāciju un vairākiemeslu diskrimināciju. 
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