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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 ir viena no ES pamatvērtībām, kas paredzētas 
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;

B. tā kā kohēzijas politika mazina plaisas starp dažādiem reģioniem un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību, lai panāktu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, izmantojot 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF), Kohēzijas 
fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu (EJZF), kam piemērojami sieviešu un vīriešu līdztiesības un 
nediskriminēšanas principi;

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, kas kohēzijas politikā būtu jāņem vērā;

D. tā kā aprūpes nodrošināšana ir ārkārtīgi svarīga, lai sievietes varētu arī turpmāk aktīvi 
piedalīties darba tirgū,

1. aicina Komisiju un dalībvalstis intensīvāk veicināt dzimumu līdztiesību un 
nediskriminēšanu kohēzijas politikā, visos politikas cikla posmos rezultatīvi integrējot 
dzimumu līdztiesības aspektu un demonstrējot stingru politisko apņemšanos ES, valstu 
un reģionālā līmenī; šajā sakarā mudina cieši sadarboties ar Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūtu (EIGE), 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;

2. aicina Komisiju palielināt informētību par dzimumu līdztiesības nepieciešamību un 
izstrādāt un nodrošināt īpašus rīkus un vadlīnijas, ar ko palīdzēt dalībvalstīm īstenošanas 
un uzraudzības posmā integrēt dzimumperspektīvu; uzsver, ka ir svarīgi dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanas jautājumos apmācīt amatpersonas, kas pārvalda 
kohēzijas politikas fondus;

3. aicina dalībvalstis un attiecīgās to iestādes dalīties labā dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanas praksē, izmantojot apmaiņu ar zināšanām, tehnisko palīdzību, apmācību un 
informētības palielināšanu;

4. 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, īpašās vajadzības, stimulē sieviešu 
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nodarbinātību un uzņēmējdarbību, uzlabo viņu piekļuvi zemei, kredītam un finanšu 
instrumentiem, stiprina viņu prasmes un sniegumu, izmantojot izglītību, apmācību un 
konsultāciju pakalpojumus, palielina viņu dalību 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.


