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IEROSINĀJUMI

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

 ņemot vērā EK līguma 2. pantu un 3. panta 2. punktu,

1. atbalsta to, ka jauno programmu pastāvīgs mērķis ir novērst šķēršļus nodarbinātības jomā, 
jo īpaši sievietēm, un it sevišķi tos šķēršļus, kas skar lauku rajonu iedzīvotājus, jauniešus, 
invalīdus, vecāka gadagājuma cilvēkus un darbiniekus ar zemu kvalifikāciju, un norāda, 
ka mērķis paaugstināt sieviešu nodarbinātības rādītāju nebūt nav panākts;

2. uzsver, ka atbilstoši Struktūrfondiem regulai dalībvalstīm un Komisijai jānodrošina, ka 
dažādos fondu īstenošanas posmos tiek veicināta sieviešu un vīriešu līdztiesība, kā arī 
dzimumu perspektīvas iekļaušana;

3. prasa darbības programmās ievērot principus, kas saistīti ar integrētas pieejas dzimumu 
līdztiesībai nodrošināšanu, diskriminācijas izskaušanu, vienlīdzīgas attieksmes, vienāda 
atalgojuma un iespēju veicināšanu sievietēm un vīriešiem darba vietā un sabiedrībā 
kopumā, jo īpaši sekmējot sieviešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, stimulējot sieviešu 
līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, vairojot sieviešu pārstāvību zinātniskajā un 
akadēmiskajā vidē un tehnoloģiju nozarē, uzsākot kampaņas sabiedrības informētības 
palielināšanai, apmainoties paraugpraksēm, kā arī īstenojot pastāvīgu dialogu ar 
pilsoņiem;

4. atbalsta Eiropas Sociālā fonda un programmā „Progress” 2007.–2013. gadam veicinātos 
pasākumus, kuri uzlabo sieviešu stāvokli darba tirgū un palīdz izskaust diskrimināciju;

5. uzsver — lai garantētu nosacījumus, kas nepieciešami sieviešu un vīriešu līdzsvarotai 
pārstāvībai privātajā un valsts nozarē un vienlaikus novērstu demogrāfiskās problēmas, 
šajās programmās uzmanība jāpievērš arī jautājumam par ģimenes dzīves saskaņošanu ar 
darbu; uzsver, ka ir jāuzlabo bērnu, apgādājamo personu, vecāka gadagājuma cilvēku, 
hroniski slimo cilvēku un invalīdu aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, ievērojot 
Barselonā noteiktos mērķus;

6. atbalsta to, ka Komisija kohēzijas politikā ievieš „partnerības principu”, un aicina 
Komisiju iesaistīt vietējās un valsts sieviešu organizācijas šīs politikas apspriešanā un 
īstenošanā;

7. aicina dalībvalstis pilnīgi informēt pilsoņus, pašvaldības iestādes, kā arī nevalstiskās un 
sieviešu organizācijas par finansēšanas iespējām, īpaši informējot par specifiskām 
programmām, tiesībām saņemt līdzfinansējumu no struktūrfondiem, līdzfinansēšanas 
noteikumiem, noteikumiem saistībā ar izdevumu atmaksāšanu, kā arī par to, kur iespējams 
atrast uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus jaunajā plānošanas periodā no 2007. līdz 
2013. gadam;

8. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka pārmērīgi administratīvi šķēršļi neattur nevalstiskās 
organizācijas no pieteikšanās projektu finansējumam, jo īpaši tās organizācijas, kas 
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atbalsta sievietes ekonomiski sarežģītos apstākļos, sievietes imigrantes, mazākumtautību 
sievietes, sievietes invalīdes, sievietes, kuru aprūpē ir apgādājamas personas, un sievietes, 
kuras cietušas no vardarbības un spīdzināšanas;

9. aicina dalībvalstis nepieļaut pārmērīgu kavēšanos, atmaksājot pabeigtu projektu 
izdevumus, un norāda, ka šādas kavēšanās izraisīta maksātnespēja līdzekļu saņēmējiem —
galvenokārt pašvaldību iestādēm un bezpeļņas organizācijām — bieži liedz turpināt 
darbību, kas raksturīga to darbības jomai;

10. aicina dalībvalstis, plānojot un īstenojot stratēģiskus projektus, nepieciešamības gadījumā 
ņemt vērā vajadzības, ko izjūt sievietes, ģimenes, jo īpaši vienvecāka un daudzbērnu 
ģimenes, invalīdi, kā arī neaizsargātas cilvēku grupas ģeogrāfiski un sociāli mazāk 
attīstītos reģionos;

11. aicina dalībvalstis saistībā ar visiem struktūrfondu projektiem ņemt vērā ietekmi uz 
sievietēm un dzimumu dimensiju.
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