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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, jauniešiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un darba ņēmējiem ar zemu 
kvalifikāciju, tomēr norāda, ka mērķis nodrošināt augstāku sieviešu nodarbinātības 
rādītāju nebūt nav panākts;

2. aicina īstenot darbības programmas, lai nodrošinātu integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai, 
izskaustu diskrimināciju, veicinātu vienlīdzīgu attieksmi un iespējas sievietēm un 
vīriešiem darba vietā un sabiedrībā, tādējādi vairojot sabiedrības informētību par šiem 
jautājumiem;

3. uzsver — lai novērstu demogrāfiskās problēmas, šajās programmās uzmanība jāpievērš arī 
jautājumam par ģimenes dzīves saskaņošanu ar darbu;

4. atbalsta to, ka Komisija visos kohēzijas politikas īstenošanas posmos ievieš „partnerības 
principu”, un aicina Komisiju iesaistīt vietējās un valsts sieviešu organizācijas visās 
sarunu un politikas īstenošanas stadijās;

5. aicina dalībvalstis pilnīgi informēt pašvaldības iestādes un nevalstiskās sieviešu 
organizācijas par finansēšanas iespējām jaunajā plānošanas periodā no 2007. līdz 
2013. gadam;

6. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka pārmērīgi administratīvi šķēršļi neattur nevalstiskās 
organizācijas no pieteikšanās projektu finansējumam, jo īpaši tās organizācijas, kas 
atbalsta sievietes ekonomiski sarežģītos apstākļos un sievietes, kuras pakļautas 
vardarbībai un spīdzināšanai;

7. aicina dalībvalstis nepieļaut pārmērīgu kavēšanos, atmaksājot pabeigtu projektu 
izdevumus, un norāda, ka šādas kavēšanās izraisīta maksātnespēja līdzekļu saņēmējiem —
galvenokārt pašvaldības iestādēm un bezpeļņas organizācijām — bieži liedz turpināt 
darbību.


