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ĪSS PAMATOJUMS

Dzimumu galvenā virziena noteikšanai ir būtiska nozīme Eiropas modeļa konkurētspējā, 
ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā, un vienlīdzības veicināšana starp vīriešiem un sievietēm 
ir iekļauta Savienības mērķos, kas izklāstīti līgumos (cf. Amsterdamas līgums). Mērķi, kas 
izvirzīti kā Eiropas konkurētspējas stratēģijas daļa (Lisabonas darba kārtība), ietver sieviešu 
nodarbinātības skaita palielināšanu līdz 60%, sasniedzot 2010. gadu. Vispārējo strukturālo 
fondu regulas laikposmam no 2000. līdz 2006. gadam (cf. ...) paredz dzimumu galvenā 
virziena noteikšanu visās plānošanas procesa stadijās, no analīzes līdz mērķu izvirzīšanai, 
uzraudzībai un novērtējumam. Šo koleģiālo pieeju jāsaglabā un jāizmanto.

Komisijas priekšlikums esošajā formā neparedz vajadzīgo galveno virzienu vienlīdzīgu 
iespēju mērķiem reģionālās attīstības politikā. Saskaņā ar priekšlikuma nosacījumiem Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (turpmāk ERAF) izmantotu reģionālās konkurētspējas 
programmās, kas pamatojas uz innovāciju atbalstu, uz zināšanām balstītu ekonomiku, 
uzņēmējdarbību, apkārtējās vides aizsardzību un risku novēršanu. Svarīgi, ka ir atklāti 
norādīts uz vienlīdzīgām iespējām tikai saistībā ar Eiropas teritoriālo mērķi (6. pants), un 
nevis ar darbībām saistībā ar citiem mērķiem.

No otras puses Eiropas Sociālo fondu (turpmāk ESF) izmantotu nacionālo programmu 
finansēšanā, atbalstot Eiropas nodarbinātības stratēģiju, īpaši atsaucoties uz sociālo 
iekļaušanu. Šī pieeja tiecas norādīt, ka vienlīdzīgu iespēju pasākumus finansētu tikai ESF, 
kas, daudzu iemeslu dēļ, ir neapmierinoša kārtība, un tāda, kas ir pretrunā dzimumu galvenā 
virziena principam strukturālajos fondos, kā noteikts 1996. gada 2. decembra Padomes regulā 
96/C 386/01.

Dalībvalstis vienojās par galveno virzienu saistībā ar Kopienas atbalsta shēmu (KAS), bet 
pilnībā nespēja ievērot šīs saistības praktisko pasākumu izteiksmē. Ņemot vērā, ka šo 
instrumentu izmantošanu pārtrauks un, ka kopā ar citām Kopienas iniciatīvām pazudīs arī 
vienlīdzība, pastāv draudi, ka vispār netiks izveidota pienācīga atskaite par ārpuskārtas 
stratēģisko ieguldījumu, ko vienlīdzīgas iespējas var sniegt reģionālā līmenī, lai uzlabotu 
dzīves kvalitāti, labklājību un konkurētspēju ES dalībvalstīs.

Šajā sakarībā jāpievērš uzmanība jau pierādītajai ERAF nozīmei plānošanas periodā no 2000. 
līdz 2006. gadam, veicinot jaunu paņēmienu attīstību iesaistīšanai darba tirgū, un saistībā ar 
mobilitāti, piekļuvi pakalpojumiem, drošību un apkārtējās vides aizsardzību pilsētu teritorijās 
– visiem šiem jautājumiem ir liela ietekme uz sieviešu dzīves kvalitāti. Taču ierosinātajā 
regulā nav skaidras norādes uz dzimumu galvenā virziena ieviešanu kā būtisku palīglīdzekli 
pareiza līdzsvara atjaunošanai reģionos (6. a apsvērums (jauns)).

Attiecībā uz specifiskiem priekšlikuma pantiem, definīcija teritorijām, kam vajadzīgs papildus 
atbalsts, kas izklāstīta 10. un 11. pantā (teritorijas ar dabīgu atpalicību un visattālākie reģioni), 
ir pārāk ierobežojoša. No vienādu iespēju viedokļa ir vajadzīgi jauni kritēriji ar mērķi ieviest 
pasākumus reģionos ar izteiktu demogrāfisku nelīdzsvarotību, kam būs disproporcionāla 
ietekme uz sievietēm (piemēram, reģioni ar zemu dzimstības līmeni un virs sešdesmit 
piecgadnieku liela koncentrācija iedzīvotāju vidū). Šajā sakarībā jāatceras, ka komisāre 
Danuta Hubner apstiprināja, ka Komisija ir ieinteresēta, lai tiktu pievērsta lielāka uzmanība 
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reģioniem ar lielu, ilgtermiņa dabisku vai demogrāfisku atpalicību.

Projekta sagatavotāja arī uzskata, ka nosacījumu izslēgt sociālās mājas, liedzot tām tiesības 
saņemt palīdzību no ERAF (7.panta d) daļa) ir jāpārskata, īpaši saistībā ar teritoriālās 
sadarbības mērķi. Atkāpe no, inter alia, pagaidu sociālajām mājām ne-Kopienas pilsoņiem 
veicinātu strādnieku ģimeņu atkalapvienošanu, kas bieži ir spiesti dzīvot apšaubāmos 
dzīvokļos kopā ar darbabiedriem.

Lielāka uzmanība jāpievērš sociālajai iesaistīšanai – Kopienas mērķis, kuru nedrīkst atstāt 
tikai ESF ziņā - un ERAF finansējuma daļa ESF pasākumiem pilsētu teritorijās saistībā ar 
reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi ir jāpalielina tā, lai nodrošinātu lielāku 
savstarpēju sadarbību starp abu fondu aktivitātēm.

Beidzot, jābūt līdzsvarotai vīriešu un sieviešu līdzdalībai pārvaldes, kontroles un revīzijas 
institūcijās, kā paredz regula, tā lai nodrošinātos pret jebkādu diskrimināciju un sekmētu 
vienlīdzīgu piekļuvi ERAF resursiem. Agrāk nelīdzsvarotība dzimumu pārstāvniecībā bija 
viena no vispretīgākajām procesa iezīmēm daudzās dalībvalstīs, ieceļot amatā darbiniekus 
Strukturālā fonda pārvaldē, uzraudzības un revīzijas institūcijās. 
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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības 
komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

1. grozījums
6. a apsvērums (jauns)

6a) Atsaucoties uz Padomes 1996. gada 2. 
decembra rezolūciju par vīriešu un sieviešu 
līdztiesības iespēju galveno virzienu 
Eiropas strukturālajos fondos, dzimumu 
līdztiesības veicināšana jāiekļauj ERAF-
finansētajās programmās.

Pamatojums

Integrētas pieejas dzimumu nevienlīdzības novēršanai principu jāatbalsta ar ERAF regulu.

2. grozījums
8. apsvērums 

8) Jānodrošina, lai darbība mazo un vidējo 
uzņēmumu interesēs, ko atbalsta ERAF,
ņemtu vērā un atbalstītu Eiropas hartas 
ieviešanu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, ko pieņēma Eiropas Padomē 
Santa Maria de Feirā.

8) Jānodrošina, lai darbība mazo un vidējo 
uzņēmumu interesēs, ko atbalsta ERAF,
ņemtu vērā un atbalstītu Eiropas hartas 
ieviešanu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, ko pieņēma Eiropas Padomē 
Santa Maria de Feirā., un arī ievērotu, ka ir 
vajadzīgi īpaši pasākumi sieviešu 
uzņēmējdarbības atbalstam.

Pamatojums

Sieviešu uzņēmējdarbību Mazos un vidējos uzņēmumos (turpmāk MVU) daudzās dalībvalstīs 
stipri kavē pienācīga labklājības atbalsta trūkums. Tas attur sievietes no strādāšanas, kā to 
parāda īpaši augstie sieviešu bezdarba līmeņi. Šī situācija grauj konkurētspēju, dzīves 
kvalitāti un Eiropas ekonomiskās sistēmas efektivitāti.

  
1 OV C ... /Vēl nav publicēts OV.
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3. grozījums
1. panta 2. apakšpunkts

Izvirza īpašus noteikumus saistībā ar 
izturēšanos pret pilsētu un lauku teritorijām, 
apgabaliem, kas ir atkarīgi no 
zivsaimniecības, visattālākajiem reģioniem 
un teritorijām ar dabīgu atpalicību.

Izvirza īpašus noteikumus saistībā ar 
izturēšanos pret pilsētu un lauku teritorijām, 
apgabaliem, kas ir atkarīgi no 
zivsaimniecības, visattālākajiem reģioniem 
un teritorijām ar dabīgu un demogrāfisku 
atpalicību.

Pamatojums

Ar mērķi nodrošināt, lai nosacījumi būtu saskanīgi un visaptveroši, jāsniedz skaidra norāde 
uz demogrāfisku atpalicību, kas ietekmē mazapdzīvotas teritorijas.

4. grozījums
2. panta 2. apakšpunkts

Tā rīkojoties, ERAF ietekmēs Kopienas 
prioritātes un, īpaši, vajadzību nostiprināt 
konkurētspēju un innovāciju, radīt noturīgas 
darbavietas un sekmēt pamatīgu, vidi 
aizsargājošu izaugsmi.

Tā rīkojoties, ERAF ietekmēs Kopienas 
prioritātes un, īpaši, vajadzību nostiprināt 
konkurētspēju un innovāciju, radīt noturīgas 
darbavietas un sekmēt sociālo iekļaušanu, 
cīnīties pret diskrimināciju un sekmēt videi 
labvēlīgu izaugsmi.

Pamatojums

Šie ir Kopienas mērķi, uz kuriem regulā jāsniedz skaidra norāde.

5. grozījums
4. panta 2) daļa

2) Informācijas sabiedrība, ieskaitot vietēja 
satura, pakalpojumu un lietojumu attīstību, 
piekļuves un tiešsaistes sabiedrisko 
pakalpojumu attīstību, palīdzību un 
pakalpojumus MVU, lai apgūtu un efektīvi 
izmantotu informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas (turpmāk IKT);

2) Informācijas sabiedrība, ieskaitot vietēja 
satura, pakalpojumu un lietojumu attīstību, 
piekļuves un tiešsaistes sabiedrisko 
pakalpojumu attīstību, palīdzību un 
pakalpojumus MVU, lai apgūtu un efektīvi 
izmantotu informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas (turpmāk IKT); īpaši sociāli 
izolētām grupām;

Pamatojums

Sievietes, sevišķi vecākas sievietes, atrodas īpaši nelabvēlīgā stāvoklī attiecībā uz piekļuvi 
IKT. Šim mērķim ir jābūt sociāli ietverošam.
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6. grozījums
5. panta 1) daļas d daļas (a) (jauns)

da) atbalstīt sieviešu uzņēmējdarbību ar 
finansēšanas pasākumiem, kas atvieglotu 
sievietēm iespēju piekļūt darba tirgum un 
dotu tām iespēju uz laiku atkāpties no tā; 
šādiem pasākumiem jāietver biznesa 
mentoru ieviešana, maternitātes pabalstus 
uzņēmējām un bērnu un vecāku pilsoņu 
atbalsta dienestus.

Pamatojums

Šādi pasākumi paredzēti, lai atbrīvotu sievietes no dažādiem pienākumiem, kas tām sarežģī 
iekļūšanu darba tirgū.

7. grozījums
5. panta 3. a) daļa (jauna)

3a) tūrisms, ieskaitot dabisko un kultūras 
resursu veicināšanu, kas ir potenciāls 
noturīga tūrisma attīstībai, kultūras 
mantojuma aizsardzībai un veicināšanai 
ekonomiskās attīstības atbalstam, palīdzība, 
lai uzlabotu tūrisma pakalpojumu 
piedāvājumu, izmantojot jaunus, augstāka 
līmeņa papildpakalpojumus.

Pamatojums

Apvieno 4. panta 5. punktu. Atbalstu tūrismam nedrīkst atstāt ārpus 2. mērķa jomas 
prioritātēm, īpaši ņemot vērā faktu, ka sektora darbaspēks pārsvarā ir sievietes.

8. grozījums
7.panta d) daļa

d) sociālā māja; d) sociālā māja, izņemot, vienīgi 
konverģences prioritātes ietvarā , specifisku 
sociālo pasākumu veidi, piemēram, 
labklājības iestādes aizsargātām grupām un 
pagaidu sociālās mājas ne-Kopienas 
imigrantiem;
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Pamatojums

Tiesību nodrošināšana izdevumiem sociālo māju celtniecībai un atjaunošanai konverģences 
prioritātes ietvarā specifiskām, neaizsargātām grupām un no ne-Kopienas jauniebraukušiem 
imigrantiem saskan gan ar Kopienas kohēzijas politikas sociālajiem un citiem mērķiem, gan 
padara šo politiku efektīvāku strukturālo problēmu pārvarēšanai, pretojoties ne-Kopienas 
migrantu plūsmām. 

9. grozījums
8. panta 2. punkts

2. Atkāpjoties no (EK) regulas Nr. (…) 33. 
(2) panta, ERAF pasākumu finansējums 
saskaņā ar “Reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķi sakrīt ar (EK) regulas 
Nr. (…) sfēru  par Eiropas Sociālā fonda 
palielināšanu līdz 10 % no atbilstīgās 
prioritātes.

2. Atkāpjoties no (EK) regulas Nr. (…) 33. 
(2) panta, ERAF pasākumu finansējums 
saskaņā ar “Reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķi sakrīt ar (EK) regulas 
Nr. (…) sfēru  par Eiropas Sociālā fonda 
palielināšanu līdz 20 % no atbilstīgās 
prioritātes.

Pamatojums

Ņemot vērā pozitīvo pieredzi, ko ieguva no Pilsētu kopienu iniciatīvas programmas, ERAF 
pilsētu vides pasākumu finansējums, kas saistīts ar ESF, jāpalielina, lai dotu vietējās varas 
institūcijām lielākas manevrēšanas iespējas, risinot lokālas problēmas.

10. grozījums
10. panta kategorija

Teritorijas ar dabīgu atpalicību Teritorijas ar dabīgu un demogrāfisku 
atpalicību

Pamatojums

Teritorijas ar īpašu demogrāfisku atpalicību (zems dzimstības līmenis, augsts vecāku cilvēku 
īpatsvars iedzīvotāju vidū) ir sevišķi mazaizsargātas attīstības izteiksmē, un šī situācija 
nesamērīgi ietekmē sievietes.

11. grozījums
10. panta 1. apakšpunkts

Reģionālās programmas, ko līdzfinansē 
ERAF, aptver teritorijas ar dabisku 
atpalicību, kā izklāstīts (EK) regulas Nr. 
(…)52. panta 1. punkta b) daļā, un tām 

Reģionālās programmas, ko līdzfinansē 
ERAF, aptver teritorijas ar dabisku 
atpalicību, kā izklāstīts (EK) regulas Nr. (…) 
52. panta 1. punkta b) daļā, un 
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jāpievērš īpaša uzmanība, novēršot šo 
teritoriju specifiskās grūtības.

demogrāfisku atpalicību, kā izklāstīts (…) 
pantā, tāpēc tām jāpievērš īpaša uzmanība, 
novēršot šo teritoriju specifiskās grūtības.

Pamatojums

Teritorijas ar īpašu demogrāfisku atpalicību (zems dzimstības līmenis, augsts vecāku cilvēku 
īpatsvars iedzīvotāju vidū) ir sevišķi mazaizsargātas attīstības izteiksmē, un šī situācija 
nesamērīgi ietekmē sievietes.

12. grozījums
14. panta 3 a punkts (jauns)

3a. Atsaucoties uz 14. panta 1. punktu, 
dalībvalstīm jānodrošina proporcionāla 
vīriešu un sieviešu pārstāvniecība atsevišķā 
pārvaldes institūcijā, sertificēšanas un 
revīzijas iestādēs.

Pamatojums

Vajadzīga pareiza dzimumu proporcionalitāte pārvaldes, uzraudzības un kontroles institūciju 
veidošanā, lai nodrošinātos pret jebkādu diskrimināciju un sekmētu vienlīdzīgu piekļuvi 
ERAF resursiem. Agrāk pastāvēja liela dzimumu pārstāvniecības nelīdzsvarotība Strukturālā 
fonda pārvaldes locekļu starpā, kā arī uzraudzības un kontroles institūcijās daudzās 
dalībvalstīs. 


	558853lv.doc

