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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 
fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 16. panta 1. daļā noteikts, ka dalībvalstīm un 
Komisijai jānodrošina, ka dažādos fondu īstenošanas posmos tiek veicināta vīriešu un 
sieviešu līdztiesība un dzimumu līdztiesības integrēšana;

B. tā kā integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai praksē nozīmē novērtēšanu, kā politiskā un 
administratīvā darbība un pasākumi sociālajā jomā ietekmē gan sieviešu, gan vīriešu 
dzīvi un stāvokli, un vajadzības gadījumā atbildības uzņemšanos šos pasākumus 
pārskatīt, lai veicinātu dzimumu līdztiesību,

1. uzsver, ka jāvelta turpmāki centieni un jāveic pasākumi novecojušu lēmumu pieņemšanas 
metožu un uzvedības prakses pārskatīšanai, jo īpaši pārvaldes sektorā, lai uzlabotu 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu visās politikas jomās;

2. norāda, ka dzimumu līdztiesības nodrošināšana Eiropas Savienības līmenī notiek, 
izmantojot divpusēju stratēģiju, ar kuru, no vienas puses, cenšas īstenot vīriešu un 
sieviešu līdztiesību visās politikas pamatnostādnēs un lēmumu pieņemšanas jomās un, no 
otras puses, izvirza mērķus diskriminācijas pret sievietēm ierobežošanai;

3. uzsver, ka Eiropas Sociālajam fondam nepieciešams atbalstīt īpašus pasākumus, lai 
uzlabotu sieviešu piekļuvi darba tirgum un līdzdalību tajā, kā arī integrēto pieeju dzimumu 
līdztiesībai; uzskata, ka reģionālajos fondos jāparedz pozīcija saistībā ar dzimuma aspektu 
(dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā), lai finansētu pasākumus, 
kuru mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību, kā arī izpēti par to politisko pamatnostādņu 
ietekmes novērtējumu, kas attiecas uz sieviešu stāvokli;

4. atgādina par vajadzību iekļaut jaunas pieejas un novatoriskus instrumentus reģionālās 
attīstības stratēģijās, kā arī uzsver, ka nepieciešams paredzēt mācības lēmējiem reģionālā 
un vietējo pašvaldību līmenī par dzimumu līdztiesības nodrošināšanas metodoloģiju un 
līdzekļiem; aicina Komisiju turpināt vadlīniju izstrādi pārvaldes sektoram par integrēto 
pieeju dzimumu līdztiesībai struktūrfondu piešķiršanas nolūkā;

5. norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš neaizsargātāko grupu, jo sevišķi lauku apvidos 
dzīvojošu sieviešu, atbalstam, lai palielinātu struktūrfondu sviras efektu ilgtermiņā;

6. uzsver, ka reģionos regulāri jāvāc visaptveroši statistikas dati pa dzimumiem (kādu 
pašlaik trūkst), lai noteiktu reālo stāvokli un atšķirības attiecībā uz sieviešu dzīvi dažādos 
reģionos;

7. aicina Komisiju papildus izstrādātai integrētai pieejai dzimumu līdztiesībai iesniegt 
priekšlikumus īpašu pasākumu kopumam, tostarp izpratni veicinošām kampaņām, labākās 
prakses apmaiņai, dialogam ar pilsoņiem, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības 
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