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ĪSS PAMATOJUMS

2004. gada februārī Eiropas Komisija pieņēma, no vienas puses, priekšlikumu par 
paplašinātās Eiropas Savienības finanšu perspektīvām laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam 
un, no otras puses, Trešo ziņojumu par kohēziju. 

Ziņojumā tika konstatēts, ka paplašināšanās ir bezprecedenta izaicinājums Eiropas Savienības 
konkurētspējai un iekšējai kohēzijai, kas novedis pie ekonomikas attīstības atšķirību 
palielināšanas, atšķirību ģeogrāfisku pārvietošanos uz Austrumiem un sarežģītāku 
nodarbinātības situāciju.

Visai Savienībai jāsastopas ar izaicinājumiem, ko cita starpā izraisījusi ekonomikas 
pārstrukturizācijas paātrināšanās, uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, novecojoša 
sabiedrība un imigrācijas pieaugums.

Saskaņā ar Trešo ziņojumu par kohēziju Savienības kohēzijas politikai vajadzētu šiem 
izaicinājumiem sniegt risinājumu, integrējot Lisabonas un Gēteborgas darba kārtības mērķus 
attiecībā uz pastiprinātu ilgtspējīgu attīstību, vispārēju nodarbinātību, lielāku ražīgumu, 
sociālo kohēziju un vides aizsardzību. 

Jaunā Padomes regula, “kas paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu”, ir daļa no pieciem priekšlikumiem 
attiecībā uz piecām jaunajām regulām, kuru mērķis ir reformēt kohēzijas politiku laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam.

Vispārīgā regula definē kopīgos noteikumus, normas un principus, kas piemērojami Eiropas 
reģionālās attīstības fondam (ERAF), Eiropas Sociālajam fondam (ESF) un Kohēzijas 
fondam. 

Paredzētā reforma, kuras mērķis ir vienkāršot struktūrfondu pārvaldi, piedāvā zināmu skaitu 
inovāciju, starp kurām ir paredzēts apvienot programmas trīs galvenos virzienos –
“konverģence”, ”reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība” un ”teritoriālā sadarbība”, un 
citas nozīmīgas izmaiņas, tostarp to, ka kohēzijas programmas, cik vien iespējams, jāfinansē 
no viena fonda.  

Pienākumi, kas noteikti EK līgumā dzimumu līdztiesības jomā, kuri paredz integrēt iespēju 
vienlīdzības dimensiju visās Kopienas darbībās un programmās un veikt īpašus pasākumus 
sievietēm, jau ir transponēti regulās attiecībā uz struktūrfondiem laikposmam no 2000. līdz 
2006. gadam.

Iepriekšējā Vispārējā regula Nr. 1260/1999 par struktūrfondiem turklāt bija noteikusi, ka 
iespēju vienlīdzība ir galvenais fondu darbības mērķis. 

Ja var priecāties, ka šie pamatnoteikumi par dzimumu līdztiesību ir pārņemti jaunajās regulās 
par struktūrfondiem laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam, kā arī Vispārīgajā regulā par 
fondiem, visu veidu diskriminācijas, jo īpaši attiecībā uz invalīdiem, izskaušanas princips, kā 
arī sociālās iekļaušanas mērķis tomēr nav iekļauts Vispārīgajā regulā kā Kopienas prioritārais 
mērķis. 
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Starp struktūrfondiem Eiropas Sociālajam fondam joprojām ir liela nozīme iespēju 
vienlīdzības mērķa īstenošanā. Tomēr šis mērķis ir jāattiecina arī uz citiem fondiem, jo 
joprojām pastāv nevienlīdzība vides, transporta, lauku attīstības, zvejniecības un citās jomās.

Referents pauž bažas arī par prasībām izslēgt nevalstiskās organizācijas un citas organizācijas, 
kas darbojas iespēju vienlīdzības jomā, no 10. pantā iekļautā partneru saraksta un uzstāj ne 
tikai uz to, ka šīs organizācijas ir jāpatur, bet arī uz to, ka sarakstā ir jāiekļauj arī tās 
organizācijas, kas darbojas sociālās iekļaušanas un cīņas pret diskrimināciju jomā.

Turklāt nav skaidrs, kāpēc Komisijas priekšlikumā nav minēta vajadzība nodrošināt 
līdzsvarotu vīriešu un sieviešu sastāvu Uzraudzības komitejā, neskatoties uz to, ka šis 
svarīgais noteikums bija paredzēts Vispārējās regulas 1260/1999 35. pantā.

Bez tam, fondiem būtu jāvelta īpaša uzmanība īpašajām ekonomikas un sociālajām grūtībām, 
ar ko sastopas sievietes lauku aglomerācijās.

Caurskatāmība fondu darbībā ir pamatprincips, kura ievērošana cieši jāuzrauga. Ir runa par 
būtisku līdzekli, ar ko kontrolēt fondu galamērķi un pārbaudīt vai tie tiek pareizi lietoti 
attiecībā uz iespēju vienlīdzības starp dzimumiem un cīņas pret diskrimināciju mērķi.

Tas, ka fondu novērtējumā tiek minēts progress, kas sasniegts iespēju vienlīdzības starp 
dzimumiem, cīņas pret diskrimināciju un sociālās iekļaušanas jomā, ir svarīgi, lai varētu 
noteikt veikto progresu. 

Jāatgādina ari tas, cik svarīgi ir attīstīt statistiku un indikatorus, kas sadalīti atbilstoši 
dzimumiem, lai uzlabotu programmu izstrādāšanas efektivitāti un ļautu labāk izvērtēt fondu 
finansētās darbības.
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IETEIKUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina Reģionālās attīstības komiteju 
iekļaut rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, šādas rekomendācijas:

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas 2004. gada 31. marta 
atzinumu par ekonomikas un sociālo kohēziju;

– ņemot vērā savas rezolūcijas par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā un jo īpaši 
2003. gada 13. marta Rezolūciju1 par dzimumu līdztiesības mērķi saistībā ar 
struktūrfondu izlietošanu;

1. Iebilst pret jebkādu partnerības principa vājināšanu, kas paredzēta priekšlikumā, un 
pieprasa atbilstošo organizāciju saraksta saglabāšanu, tajā iekļaujot arī organizācijas, kas 
darbojas dzimumu līdztiesības jomā;

2. Pieprasa, lai sarakstā iekļauj arī partnerus, kas paredzēti priekšlikumā regulai –
organizācijas, kas darbojas sociālās iekļaušanas un cīņas pret diskrimināciju jomā; 

3. Pasvītro vajadzību sistemātiski piemērot dzimumu perspektīvas integrāciju visos 
programmu izstrādes posmos un izveidot īpašus fondus un finanšu iestādes; 

4. Pieprasa, lai visu diskriminācijas formu, ieskaitot tās, kas saistītas ar dzimumu un sociālo 
iekļaušanu, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošām personām, izskaušanas 
princips tiktu iekļauts visu fondu darbībā, kā arī Kopienas stratēģiskās darbības virzienos; 

5. Pieprasa, lai dzimumu līdztiesības un cīņas pret diskrimināciju princips tiktu vairāk 
stimulēts politikā, kas attiecas uz infrastruktūru, izpēti, transportu, vidi, reģionālo, vietējo, 
lauku un pilsētu attīstību, lauksaimniecību un zvejniecību;

6. Pieprasa, lai fondi, kas paredzēti izglītības politikai, jo īpaši tie, kas saistīti ar teritoriju 
saimnieciskajām pārmaiņām, pilsētvides problēmām vai lauku vides attīstībai, dotu vairāk 
labuma sievietēm un personām, kas atrodas nelabvēlīgos apstākļos;

7. Pieprasa, lai darbības, ko fondi finansē, atbalsta tādu pasākumu attīstību, kuru mērķis ir 
risināt īpašās saimnieciskās un sociālās problēmas, kas skar sievietes lauku 
aglomerācijās.

8. Pieprasa, lai starp valsts stratēģijas ietvara stratēģisko virzienu sadaļā ietvertajām 
tematiskajām un teritoriālajām prioritātēm tiktu iekļauta arī atsauce uz salu vai 
mazapdzīvotiem, vai kalnainiem apgabaliem un ierosina tur iekļaut arī demogrāfiskā ziņā 
nelabvēlīgā situācijā esošiem apgabaliem;

9. Pieprasa, lai priekšlikumā tiktu paredzēta līdzsvarota sieviešu un vīriešu līdzdalība 
uzraudzības komiteju sastāvā saskaņā ar 35. panta noteikumiem Padomes 1999. gada 

  
1 OV C 61 E, 10.3.2004., 370. lpp.
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21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/1999, kas paredz vispārīgus noteikumus par 
struktūrfondiem1.

10. Pieprasa, lai fondu novērtējumā tiktu iekļautas arī norādes par progresu, kas sasniegts 
dzimumu līdztiesības veicināšanas un sociālās iekļaušanas jomā, kā arī jautājumos, kas 
saistīti ar cīņu pret visām diskriminācijas formām; 

11. Uzstāj uz to, cik svarīgi ir izstrādāt statistiku un kvalitatīvas un kvantitatīvas norādes, kas 
noteiktas abiem dzimumiem, lai varētu uzlabot programmu izstrādāšanas efektivitāti, ļaut 
izdarīt pareizu paveikto darbību izvērtēšanu un atvieglot veiksmīgās pieredzes un darbību 
izplatīšanu attiecībā uz dzimumu līdztiesības, sociālās iekļaušanas un cīņas pret visām 
diskriminācijas formām veicināšanu. 

12. Pieprasa, lai tiktu garantēta fondu darbības caurskatāmība, lai ļautu labāt sekot to 
ietekmei jo īpaši uz dzimumu līdztiesības, cīņas pret diskrimināciju un sociālās 
iekļaušanas veicināšanu, un ierosina nodrošināt ciešu uzraudzību attiecībā uz šo prasību 
un jo īpaši uz to pasākumu piemērošanu, kas jāveic pārkāpumu gadījumos;

13. Aicina atbildīgo komiteju lemt par Eiropas Parlamenta reglamenta 75. panta 3. punkta 
piemērošanu un iekļaut savas rekomendācijas rezolūcijas priekšlikumā.

  
1 OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.
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