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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no ES pamatvērtībām, kas paredzētas 
Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. un 
19. pantā; tā kā tāpēc dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušana ir svarīgs instruments, ar 
ko šo principu horizontāli integrēt ES rīcībpolitikā, pasākumos un darbībās, tostarp 
kohēzijas politikā; tā kā ir jādara vairāk, lai novērstu dažādo veidu diskrimināciju un 
nelīdztiesību, ar ko saskaras sievietes; tā kā Kopīgo noteikumu regulas1 2014.–
2020. gadam 7. pantā noteikts, ka programmu sagatavošanā un īstenošanā ir jāņem vērā 
un jāveicina vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumperspektīvas integrēšana;

B. tā kā kohēzijas politika mazina plaisas starp dažādiem reģioniem un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību, lai panāktu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju — kuras 
būtisks komponents ir arī dzimumu līdztiesības panākšana —, izmantojot Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF), Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu (EJZF) un Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF), kam 
piemērojami sieviešu un vīriešu līdztiesības un nediskriminēšanas principi; tā kā šiem 
fondiem īpaša uzmanība būtu jāpievērš sievietēm, kas dzīvo lauku apvidos, reģionos, 
kuros notiek rūpniecības pārstrukturēšana, kā arī reģionos, kuros ir bargi un pastāvīgi 
nelabvēlīgi dabas apstākļi vai nelabvēlīga demogrāfiskā situācija, piemēram, reģionos ar 
ļoti mazu populācijas blīvumu, salās, pārrobežu un kalnu reģionos;

C. tā kā vēl nav pilnīgi zināms, kādas būs pandēmijas sekas ekonomiskā, nodarbinātības un 
sociālā aspektā; tā kā provizoriskie pētījumi liecina, ka Covid-19 pandēmija ir 
saasinājusi pastāvošo nevienlīdzību, piemēram, paaugstinājusi aprūpes darba un 
dzimumbalstītas vardarbības līmeņus, nesamērīgi ietekmējot sievietes un meitenes, kas 
kohēzijas politikā būtu jāņem vērā; tā kā kohēzijas politikas mērķis ir samazināt plaisu 
starp ES reģioniem, tomēr tai būtu arī jāuzlabo sieviešu un vīriešu līdztiesība un 
jāmazina dzimumšķirtnes, lai īstenotu principu, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai 
vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, un panāktu vienlīdzīgas darba 
tirgus iespējas; tā kā darba koplīguma slēgšanas sarunas ir svarīgs instruments, ar ko 
apturēt un pārvarēt vīriešu un sieviešu nevienlīdzību; tā kā ir jāmazina Covid-19 krīzes 
negatīvā ietekme, lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu dzimumu līdztiesības 
politikas īstenošanai, tostarp projektiem, kas vērsti pret diskrimināciju, vardarbību 
ģimenē un dzimumbalstītu vardarbību;

D. tā kā ir svarīgi uzlabot kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu piekļūstamību un cenas 
pieņemamību, lai sievietes varētu palikt aktīvas darba tirgū, un tas darāms, veicinot 
darba un privātās dzīves līdzsvaru un palīdzot cita starpā novērst sieviešu un vīriešu 
pensiju atšķirību, jo sakarā ar noturīgiem dzimtiskajiem stereotipiem un darba samaksas 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.
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atšķirības struktūrām, kas būtiski ietekmē sieviešu līdzdalību un sniegumu darba tirgū, 
sievietes salīdzinājumā ar vīriešiem dara nesamērīgi lielāku neapmaksātā aprūpes darba 
daļu; tā kā jauno demogrāfisko tendenču, piemēram, sabiedrības novecošanas un līdz ar 
to darbspējīgā vecuma populācijas sarukšanas, kontekstā vajadzība pēc aprūpes 
pakalpojumiem ir kļuvusi nozīmīgāka nekā jebkad agrāk; tā kā Covid-19 ir atsegusi ES 
ilgi pastāvējušu problēmu aprūpes sniegšanā; tā kā aprūpe ir jāskata holistiski kā cikls, 
kas ietver bērnu aprūpi, pēcstundu aprūpi, personu ar invaliditāti aprūpi un vecu cilvēku 
aprūpi; tā kā investīcijas aprūpes nozarē dos arī nodarbinātības iespējas neformāliem 
aprūpētājiem oficiālajā ekonomikā;

E. tā kā veicināt dzimumu līdztiesību ir būtiski, lai sasniegtu galvenos kohēzijas politikas 
mērķus, proti, ilgtermiņa un ilgtspējīgu ES reģionālo ekonomisko un sociālo attīstību, 
un tā kā kohēzijas politika ir pareizais instruments, ar ko vērsties pret dzimumu 
nelīdztiesību lauku apvidos, jo lauku sievietēm ir ierobežotāka piekļuve nodarbinātībai 
un sociālajiem pakalpojumiem, sevišķi depopulētos lauku apvidos un teritorijās ar 
nelabvēlīgu demogrāfisko situāciju; tā kā kohēzijas politika var palīdzēt īstenot 
konkrētas darbības, kuru mērķis ir novērst un apkarot dzimumbalstītu vardarbību, kā arī 
veicināt un uzlabot dzimumu līdztiesību, vēršoties pret horizontālo un vertikālo darba 
tirgus segregāciju un noturīgajām dzimumšķirtnēm nodarbinātības, sociālās iekļaušanas 
un izglītības jomā, atbalstot sieviešu jaunuzņēmumus un uzņēmējdarbību, atvieglojot 
sieviešu piekļuvi pētniecībai un inovācijai, kā arī ņemot vērā sieviešu vajadzības 
transporta un sociālās infrastruktūras aspektā;

F. tā kā sieviešu līdzdalība visos kohēzijas politikas cikla posmos joprojām ir ierobežota, it 
sevišķi darbības programmu izstrādē, lēmumpieņemšanas procesos un dzimumu 
līdztiesības integrēšanā atlasīto projektu īstenošanā,

1. uzsver svarīgo lomu, kas kohēzijas fondiem būtu jāpilda dzimumu līdztiesības 
veicināšanā un ES dzimumu līdztiesības stratēģijas īstenošanā; tāpēc aicina Komisiju un 
dalībvalstis intensīvāk veicināt dzimumu līdztiesību un nediskriminēšanu kohēzijas 
politikā, visos politikas cikla posmos rezultatīvi integrējot dzimumu līdztiesības 
aspektu — cita starpā nosakot dzimumu līdztiesības jomas mērķus, mērķorientētus 
pasākumus un īpašus apakštematus — un ES, valstu un reģionālā līmenī demonstrējot 
stingru politisko apņemšanos panākt progresu dzimumu līdztiesības jomā; šajā sakarā 
mudina cieši sadarboties ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE) un valstu 
līdztiesības struktūrām, nodrošinot kvalitatīvu izpēti un datus labāk informētai un 
pierādījumos balstītai lēmumpieņemšanai, ko īsteno politikas veidotāji un citas svarīgas 
ieinteresētās personas, kuru darba mērķis ir uzlabot sieviešu un vīriešu līdztiesību; 
uzsver, ka zināšanu apmaiņa starp ES iestādēm un aģentūrām un atbalsts spēju 
veidošanai ir būtisks, lai izvairītos no augstām administratīvajām izmaksām un 
nevajadzīgas birokrātijas palielināšanās; uzsver, cik svarīga kohēzijas politikas ciklā ir 
cieša sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un aicina šajā jomā veikt 
dzimumu ietekmējuma novērtējumus, vākt pēc dzimuma sadalītus datus un apkopot 
dzimumsensitīvus indikatorus, lai izmērītu sociālo un ekonomisko nevienlīdzību un 
nodrošinātu dzimumperspektīvas iekļaušanu vērtēšanos kritērijos un fondu īstenošanas 
un uzraudzības sistēmās;

2. pauž nožēlu par to, ka attiecībā uz jauno plānošanas periodu Komisija nav izvirzījusi 
nekādus jaunus pasākumus dzimumu līdztiesības uzlabošanai, bet tā vietā no Kopīgo 
noteikumu regulas un apakšprogrammas “Sievietes lauku apvidos” ir izņēmusi 
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dzimumu līdztiesības nosacījumus;

3. uzsver, ka būtisks kohēzijas politikas aspekts ir sociālās, teritoriālās un ekonomiskās 
kohēzijas nodrošināšana ar — cita starpā — sieviešu un vīriešu nevienlīdzības 
apkarošanu; tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis piemērot dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā, 
izmantojot mērķorientētus pasākumus, lai apkarotu dažādu veidu diskrimināciju, 
nabadzību un sociālo atstumtību, un iestrādāt intersekcionālu perspektīvu, kas 
vajadzīga, lai aizsargātu neaizsargātas personas un marginalizētu grupu sievietes; šajā 
sakarā aicina Komisiju nākt klajā ar vadlīnijām, kas atvieglotu šīs pieejas īstenošanu 
kohēzijas politikas ciklā; uzsver, ka ir svarīgi, lai investīcijas darbvietu radīšanā būtu 
dzimumresponsīvas un tādējādi uzlabotu sieviešu nodarbināmību; uzsver kohēzijas 
politikas izšķirīgi svarīgo lomu investīcijās kvalitatīvos pakalpojumos, kas palīdz 
apkarot dzimumu nevienlīdzību; tāpēc aicina Kopīgo noteikumu regulā noteiktajos 
politikas mērķos integrēt dzimumperspektīvu, lai uzlabotu sieviešu piekļuvi 
infrastruktūrai un pakalpojumiem, viņu iespējas darba tirgū un ekonomikā un kohēzijas 
politikas devumu sociālekonomiskajā izaugsmē;

4. norāda uz būtisko lomu, ko kohēzijas fondi pilda, nodrošinādami investīcijas aprūpes 
pakalpojumos; aicina dalībvalstis kohēzijas politikā pieejamos līdzekļus prioritāri veltīt 
aprūpes sniegšanai, lai ne tikai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc aprūpes 
infrastruktūras, bet arī rezultatīvi vērstos pret dzimumšķirtnēm nodarbinātības jomā, 
darba tirgus segregāciju un tādējādi arī darba samaksas un pensijas atšķirībām; mudina 
dalībvalstis Eiropas līmenī dalīties paraugpraksēs, kā efektīvi izmantot ES fondus un 
veicināt kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu attīstību;

5. aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionālās un vietējās pašvaldības uzlabot izpratni par 
dzimumu līdztiesības nepieciešamību un izstrādāt un nodrošināt īpašus rīkus un 
vadlīnijas, ievērojot dalībvalstu un ES kompetenču sadalījumu, lai palīdzētu 
dalībvalstīm izstrādes, īstenošanas un uzraudzības posmos integrēt dzimumperspektīvu, 
izmantojot jau pastāvošos EIGE izstrādātos rīkus, piemēram, rīkkopu dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanai ES fondu budžeta plānošanā; uzsver, cik svarīgi ir 
valstu dzimumu līdztiesības stratēģijas sasaistīt ar kohēzijas politiku, jo ESI fondi ir 
svarīgs strukturālu sabiedrības pārmaiņu veicināšanas instruments; uzsver, ka ir svarīgi 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas jautājumos apmācīt amatpersonas, kas 
pārvalda kohēzijas politikas fondus Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

6. uzsver lomu, ko pilda pilsētas un reģioni, kas virzībā uz dzimumu līdztiesību ilgi bijuši 
vadošajās pozīcijās; atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2020.–2025. gada dzimumu 
līdztiesības stratēģijā atzīst, ka dzimtiskie stereotipi ir viens no dzimumu nevienlīdzības 
pamatcēloņiem un skar visas sabiedrības jomas; uzsver, ka pret šiem dzimtiskajiem 
stereotipiem un pret sieviešu strukturālo diskrimināciju ir jāvēršas visās kohēzijas 
politikas jomās un to apkarošanā ir jābūt iesaistītām vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām; aicina Komisiju, dalībvalstis un to attiecīgās iestādes, pieņemot lēmumus 
par programmu vai reģionu finansēšanu, ievērot tiesiskuma principus, tostarp 
nediskriminēšanas un pamattiesību ievērošanas principu, un šo principu pārkāpumu 
gadījumos veikt uzraudzību, izmeklēšanu un attiecīgas darbības, vienmēr nodrošinot 
galasaņēmēju aizsardzību; uzskata, ka gadījumos, kad ir aizdomas par Savienības 
tiesību aktu pārkāpumiem, varētu sākt pārkāpuma procedūras un ka šajā sakarā būtisks 
varētu būt nosacījumu mehānisms ES finansējuma izmaksāšanai, kura pamatā būtu 
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Komisijas ikgadējais uzraudzības ziņojums par Savienības vērtībām; uzsver, ka tā 
sauktās no LGBTI brīvās zonas ir pretrunā šiem principiem, un tāpēc atzinīgi vērtē 
Komisijas lēmumu noraidīt sešus pilsētu sadraudzības pieteikumus, kuros iesaistītas 
Polijas iestādes, kas pieņēmušas rezolūcijas par “no LGBTI brīvām zonām”; aicina 
Komisiju rūpīgi izmeklēt sūdzības par to, ka šīs iestādes nepareizi izmantojušas ES 
fondus, un arī turpmāk noraidīt pieteikumus uz Savienības finansējumu, kurus iesniedz 
šādas rezolūcijas pieņēmušas iestādes;

7. aicina dalībvalstis un to attiecīgās iestādes īstenot programmas, kuru mērķis ir novērst 
un apkarot vardarbību pret sievietēm un palīdzēt no vardarbības cietušajām personām, 
ņemot vērā, ka lielākajā daļā dalībvalstu Covid-19 krīzes laikā vardarbība ģimenē un 
dzimumbalstīta vardarbība ir palielinājusies; uzsver, ka vietējām pašvaldībām savā 
darbā ir jāiesaista reģionālie darba devēji un NVO, lai uzlabotu dzimumu līdztiesību, 
palielinātu sabiedrības izpratni par dzimumu nevienlīdzību, kā arī par vardarbību 
ģimenē un aizsargātu cietušās personas, vienlaikus nodrošinot mērķorientētu atbalstu; 
uzsver, cik svarīga loma ir Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm un 
vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu; mudina visas dalībvalstis, kuras 
Stambulas konvenciju vēl nav ratificējušas, to izdarīt; mudina Padomi pabeigt 
Stambulas konvencijas ratifikāciju no ES puses;

8. mudina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka dzimumu līdztiesība un 
dzimumperspektīvas integrēšana tiek veicināta visos ESI fondu izvērtēšanas, 
īstenošanas un uzraudzības posmos; aicina Komisiju, dalībvalstis un vadošās iestādes 
dalīties labā dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas praksē, izmantojot apmaiņu ar 
zināšanām, tehnisko palīdzību, apmācību un informētības palielināšanu; aicina ESI 
fondu darbības programmu sagatavošanā, īstenošanā un uzraudzībā saskaņā ar 
partnerības principu iesaistīt dzimumjautājumu ekspertus, līdztiesības struktūras, 
sociālos partnerus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, un mudina izmantot kopienas 
vadītus projektus, izmantojot tādus pastāvošos instrumentus kā sabiedrības virzīta 
vietējā attīstība (SVVA) un integrētas teritoriālās investīcijas (ITI), lai nodrošinātu 
augšupēju pieeju projektu izstrādē; aicina kohēzijas politikas struktūrās nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru, lai uzlabotu dažādību lēmumpieņemšanā, un aicina dalībvalstis un 
to attiecīgās iestādes atbalstīt šādu dzimumlīdzsvarotu iecelšanu amatā 
lēmumpieņemšanas komitejās;

9. aicina dalībvalstis kohēzijas politikas finansējumu izmantot, lai vēl vairāk samazinātu 
reģionālās ekonomiskās un sociālās atšķirības, īpašu uzmanību pievēršot cīņai pret 
nabadzības feminizāciju, sieviešu bezdarbu un daudzu ekonomisko iespēju 
nepieejamību sievietēm, visu veidu dzimumbalstītas vardarbības un diskriminācijas 
novēršanai un apkarošanai, sieviešu iespēcinātības veicināšanai un īstenošanai, kas 
panākama, uzlabojot piekļuvi darba tirgum un reintegrāciju tajā, un veselības jomas 
prioritātēm, kas noteiktas 2020.–2025. gada dzimumu līdztiesības stratēģijā, jo īpaši 
seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un tiesībām (SRVT) kā pamata cilvēktiesībām 
un būtiskam cilvēku labbūtības un dzimumu līdztiesības panākšanas aspektam; turklāt 
aicina uzlabot sinerģijas starp Kohēzijas fondu un Atveseļošanas fondu un citām 
pastāvošām programmām ar mērķi uzlabot sieviešu darba apstākļus — arī 
vēršoties pret no dzimuma atkarīgu darba samaksas atšķirību, nestabilu darbu un 
neoficiālu darbu —, investēt aprūpes pakalpojumos, apkarot un novērst 
dzimumbalstītu vardarbību, nodrošināt SRVT pakalpojumus utt.;
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10. uzsver, kāda loma nepieredzētās Covid-19 krīzes ietekmes apstākļos kohēzijas politikas 
finansējumam ir tādu programmu atbalstīšanā, veicināšanā un popularizēšanā, kas, 
ņemot vērā sieviešu, tostarp lauku sieviešu, nabadzīgākos, kalnu un tālākajos reģionos, 
kā arī attālos apvidos un pierobežas teritorijās dzīvojošo sieviešu, īpašās vajadzības, ar 
proaktīviem ELFLA pasākumiem stimulē sieviešu nodarbinātību laukos un 
uzņēmējdarbību, atvieglo viņām bērnu aprūpi, uzlabo darba un privātās dzīves 
līdzsvaru, kā arī labbūtību kopumā, nostiprina viņu lomu, uzlabo viņu piekļuvi zemei, 
kredītam un finanšu instrumentiem, stiprina viņu prasmes un sniegumu, izmantojot 
izglītību, apmācību un konsultāciju pakalpojumus, palielina viņu līdzdalību 
lēmumpieņemšanā valsts un reģionālā līmenī, vietējās rīcības grupās un vietējo 
partnerību attīstībā, kā arī mazina infrastruktūras nepilnības, arī attiecībā uz dažādu 
veidu aprūpes nodrošinājumu; uzsver, ka Eiropas līmeņa sadarbība un efektīva ES 
līdzekļu izmantošana var palīdzēt izstrādāt augstas kvalitātes, piekļūstamus un cenas 
ziņā pieņemamus aprūpes pakalpojumus, kas ir izšķirīgi svarīgi, lai saglabātu sieviešu 
aktīvu dalību darba tirgū.

11. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt sieviešu līdzdalību darba tirgū un 
uzņēmējdarbībā, it sevišķi zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas 
(STEM) un mākslīgā intelekta (MI) jomās; atgādina, ka, atbalstot digitālo pāreju un zaļo 
pārkārtošanos, kohēzijas politikā īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, lai nolūkā pārvarēt 
digitālo dzimumšķirtni sievietēm nodrošinātu piekļuvi apmācībai; uzsver, ka ir 
jāstiprina reģionālie, valsts, un Eiropas sieviešu tīkli uzņēmējdarbības, zinātnes, 
tehnoloģijas, izglītības, mediju un pilsoniskās un politiskās vadības jomā, it sevišķi 
attālos un lauku apvidos un pierobežas teritorijās; uzsver, ka ir jāapkaro vertikālā un 
horizontālā sieviešu un vīriešu segregācija darba tirgū, ņemot vērā, ka nestabilu un 
viszemāk apmaksāto darbu lielākoties dara sievietes, bet tas īpaši ietekmē no dzimuma 
atkarīgo darba samaksas un pensiju atšķirību.
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