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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 

dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā ar sociālās un ekonomiskās labklājības palielināšanu panākta dzimumu līdztiesība 

darba tirgū nāk par labu ne vien sievietēm, bet arī ekonomikai un sabiedrībai kopumā; tā 

kā mērķis nodrošināt vīriešu un sieviešu līdztiesību pastāv jau kopš 1957. gada Romas 

līguma; 

B. tā kā sieviešu nodarbinātības līmenis parasti ir zemāks nekā vīriešu: 2014. gadā ES 28 

valstīs vīriešu nodarbinātības līmenis bija 70,1 %, bet sieviešu — 59,6 %1; tā kā saskaņā 

ar Komisijas datiem 2015. gadā sievietes par darba stundu joprojām saņēma par 16 % 

mazāku samaksu nekā vīrieši par tādu pašu darbu; tā kā vīriešu un sieviešu darba 

samaksas atšķirību dēļ sievietes bieži vien saņem mazākas pensijas nekā vīrieši un tāpēc 

sievietēm ir lielāks risks pēc pensionēšanās nonākt nabadzībā un tā kā Eiropas Savienībā 

sieviešu pensijas ir vidēji par 39 % mazākas nekā vīriešu; tā kā īpaši IKT nozarei ir 

raksturīga gan vertikāla, gan horizontāla segregācija, kas ir pat lielāka nekā daudzās citās 

nozarēs, un vairākums (54 %) sieviešu šajā nozarē strādā zemāk apmaksātos un zemāk 

kvalificētos amatos, turklāt tai raksturīga arī ievērojama sieviešu ieņemto amatu 

neatbilstība viņu izglītības kvalifikācijai; 

C. tā kā no dzimuma atkarīga nodarbinātības līmeņu atšķirība, darba samaksas atšķirība un 

attiecīgā pensiju atšķirība, nesamērīgi liels sieviešu īpatsvars nestabila darba2 un 

nebrīvprātīga nepilnas slodzes darba ņēmēju vidū un pārtraukumi sieviešu profesionālajā 

dzīvē bērnu vai citu ģimenes locekļu aprūpēšanas nolūkā saasina apstākļus, kuros 

sievietes īpaši skar vai apdraud nabadzība; tā kā viena vecāka ģimenes, jo īpaši tās, kurās 

ģimenes galva ir vientuļā māte, ir pakļautas lielākam nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam (49,8 % salīdzinājumā ar 25,2 % tādu vidējo mājsaimniecību gadījumā, kurās ir 

apgādājami bērni, lai gan saskaņā ar ES statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves 

apstākļiem šajā ziņā ir lielas atšķirības starp valstīm)3; tā kā vecāku nabadzība izraisa arī 

bērnu nabadzību un nopietni ietekmē bērnu turpmāko dzīvi; tā kā sieviešu līdzdalības 

darba tirgū veicināšana varētu palīdzēt samazināt viņu lielo nabadzības un sociālās 

atstumtības risku; 

D. tā kā, mudinot vairāk sieviešu iesaistīties un palikt darba tirgū un tādējādi palielinot 

nodarbināto skaitu, var arī palīdzēt izlīdzināt vairākumā ES dalībvalstu prognozēto 

darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanos un tā kā tas palīdzētu mazināt 

publisko finanšu un sociālās aizsardzības sistēmu noslogojumu, labāk izmantot sieviešu 

prasmes un kompetences, kā arī palielināt izaugsmes potenciālu un konkurētspēju, 

1. uzskata, ka vīrieši jāmudina iesaistīties dzimumu līdztiesības veicināšanā visās darba 

tirgus jomās un visos tā līmeņos; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics&oldid=190559. 
2 McKay, Sonia; Jefferys, Steve; Paraksevopoulou, Anna; Keles, Janoj. April 2012. Study on precarious work 

and social rights 2012. Pētījums veikts Eiropas Komisijas uzdevumā. 

 Eiropas Parlamenta 2010. gada 19. oktobra rezolūcija par sievietēm nestabilās darba attiecībās (OV C 70E, 

8.3.2012., 1. lpp.). 
3  Organizācija „Glābiet bērnus”, Child Poverty and Social Exclusion in Europe, Brisele, 2014, 14. lpp. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=employment_statistics&oldid=190559
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2. aicina dalībvalstis un Komisiju rīkoties, lai izskaustu visus vairākiemeslu 

dzimumdiskriminācijas veidus, lai nodrošinātu nediskriminēšanas un līdztiesības principa 

ievērošanu darba tirgū un attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai un jo īpaši lai pieņemtu 

sociālās aizsardzības pasākumus, ar ko nodrošinātu, ka darba samaksa un sociālās tiesības, 

tostarp pensijas, sievietēm ir tādas pašas kā vīriešiem, kuriem ir tāda pati vai līdzīga 

pieredze un kuri strādā tādu pašu vai līdzvērtīgu darbu; 

3. aicina pilnībā īstenot Direktīvu 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas 

jautājumos, un to pārskatīt, nosakot uzņēmumiem obligātu prasību izstrādāt pasākumus 

vai plānus dzimumu līdztiesības jomā, tostarp desegregācijas, samaksas sistēmu 

pilnveidošanas un sieviešu profesionālās dzīves atbalsta pasākumus; 

4. norāda, ka sievietes ar invaliditāti un sievietes, kas nestrādā, jo mājās aprūpē ģimenes 

locekli, apdraud nesamērīgs nabadzības risks; 

5. uzsver, ka ne vien atklāta diskriminācija, bet arī stereotipi par vīrišķību un sievišķību 

dažādās darba tirgus nozarēs un profesijās, kuri rada un stiprina nevienlīdzīgas sieviešu un 

vīriešu varas attiecības un struktūras, ir pastāvīga problēma, kura ir jārisina; 

6. uzsver, ka diskriminācija darba tirgū ir viens no galvenajiem cēloņiem dzimumu 

līdztiesības trūkumam sabiedrībā kopumā un ka vienlīdzīgas iespējas darba dzīvē un 

sieviešu ekonomiskā neatkarība ir sevišķi svarīgas dzimumu līdztiesībai citās jomās; tādēļ 

aicina Komisiju un dalībvalstis izvirzīt stingrus pasākumus, ar ko apkarot 

dzimumdiskrimināciju darba tirgū, aptverot dažādus aspektus, piemēram, pieņemšanu 

darbā, darba samaksu, sociālos pabalstus un pensijas; turklāt uzsver, ka, cīnoties pret 

diskrimināciju, ir svarīgi ņemt vērā vairākiemeslu diskrimināciju un krustenisko 

diskrimināciju, kas skar sievietes ar invaliditāti, migrantes un etnisko minoritāšu sievietes, 

romu sievietes, vecas sievietes, vientuļās mātes un LGBTIQ personas; 

7. uzskata, ka, lai novērstu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību, nepieciešama 

lielāka sieviešu līdzdalība darba tirgū, lielāka samaksas procesa pārredzamība (tostarp pa 

atsevišķām nozarēm sadalīti dati) un Komisijas ieteikumu par atalgojuma pārredzamību 

īstenošana, dzimumneitrāli darba apraksti un klasifikācija, pierādīšanas pienākuma 

pārlikšana cīņā pret dzimumdiskrimināciju darbā, vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu iespēju 

principa ievērošana un attiecīgo ES tiesību aktu izpilde, kā arī darbaspēka diferencēšanas 

pēc dzimuma izbeigšana un liels uzsvars uz politiku, kas sekmē darba un privātās dzīves 

līdzsvarošanu; 

8. norāda, ka IKT nozarē joprojām vērojama vīriešu un sieviešu darba samaksas un karjeras 

attīstības iespēju atšķirība; uzsver, ka netiek ievērots princips, ka vīrieši un sievietes par 

vienādu darbu tajā pašā darbavietā saņem vienādu darba samaksu, kaut gan tas ir viens no 

sociālā taisnīguma galvenajiem pīlāriem darba tirgū, kas tāpēc būtu jāaizsargā pirmām 

kārtām; atkārto, ka nedrīkstētu pieļaut darba samaksas un karjeras attīstības iespēju 

nevienlīdzības nostiprināšanos digitālajā ekonomikā; uzsver, ka, palielinot sieviešu dalību 

darba tirgū un attiecīgos ieguldījumus sociālās iekļaušanas politikā, tiks samazināta 

vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība; uzsver, cik svarīga digitālajā tirgus 

ekonomikā ir koplīgumu slēgšana, kas digitalizācijas apstākļos sargā līdztiesību un 

darbvietas; 
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9. uzskata, ka vīriešu un sieviešu pensiju atšķirība, kas ir 39 %1 un ir noteicošs sieviešu 

nabadzības riska faktors ES, jānovērš, izmantojot plašu klāstu visaptverošu instrumentu; 

norāda, ka — tā kā vīriešu un sieviešu darba samaksa atšķiras, sievietes strādā nestabilu 

un zemu atalgotu darbu, sniedz neapmaksātu aprūpi un dzīves laikā ilgus periodus ir 

izslēgtas no darba tirgus — sievietēm ir grūti uzkrāt pietiekamas iemaksas gan valsts, gan 

privātajās pensiju sistēmās; uzsver, ka svarīgi ir novērst netiešo diskrimināciju pensiju 

shēmās ― ne tikai darbavietas pensijas shēmās, bet arī valsts pensijas shēmu praksē; 

aicina dalībvalstis ieviest aprūpes kredītus, kas būtu paredzēti gan sievietēm, gan 

vīriešiem un kas pensijas uzkrāšanā būtu līdzvērtīgi darba periodiem, lai tādējādi 

nodrošinātu, ka personas, kas pārtrauc strādāt, lai neformāli un bez samaksas aprūpētu 

apgādājamu personu vai ģimenes locekli, nav neizdevīgākā situācijā un ka pensijas tiesību 

aprēķinā tiek ieskatīts aprūpei veltītais laiks, tādējādi atspoguļojot šo aprūpētāju devumu 

sabiedrībai; šajā sakarā norāda, ka šobrīd Eiropas Savienībā aprūpi lielākoties sniedz tieši 

šādi neformāli, neatalgoti aprūpētāji, kas demogrāfisko pārmaiņu un aizvien lielākā 

aprūpes sloga dēļ kļūst aizvien vairāk noslogoti, un ka 78 % visu aprūpētāju ir sievietes; 

10. norāda, ka pensionāres ir neaizsargātākā grupa un bieži dzīvo nabadzībā vai ir pakļautas 

nabadzības riskam; aicina dalībvalstis no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības 

mazināšanu uzskatīt par ekonomisku mērķi; aicina dalībvalstis reformēt pensiju sistēmas, 

lai vienmēr nodrošinātu adekvātu pensiju visiem un likvidētu pensiju atšķirības; uzskata, 

ka pensiju atšķirību mazināšanas instrumenti ir, piemēram, pensiju sistēmu koriģēšana 

nolūkā nodrošināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, izglītības, karjeras plānošanas, bērna 

kopšanas atvaļinājuma sistēmu un citu vecāku atbalsta pakalpojumu koriģēšana; aicina 

dalībvalstis atbilstoši subsidiaritātes principam apsvērt nodrošināt dalītas pensijas tiesības 

laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas gadījumos; norāda, ka darbavietas vecuma 

pensijas shēmas aizvien biežāk funkcionē pēc apdrošināšanas principiem un ka tas var 

radīt daudzas atšķirības sociālās aizsardzības ziņā2; uzsver, ka Eiropas Savienības Tiesa ir 

skaidri norādījusi, ka darbavietas pensiju shēmas ir jāuzskata par samaksu un tāpēc 

vienlīdzīgas attieksmes princips attiecas arī uz šīm shēmām; 

11. norāda, ka sievietes biežāk strādā nestabilu un zemu atalgotu darbu un uz nestandarta 

darba līgumu pamata; norāda, ka vēl viens darba nestabilitātes aspekts ir nebrīvprātīga 

nepilnas slodzes darba apmērs — tas palielina nabadzības risku, un tā īpatsvars kopējā 

nodarbinātībā ir palielinājies no 16,7 % līdz 19,6 %; aicina dalībvalstis intensīvāk vērsties 

pret nedeklarētu darbu, nestabilu darbu un netipisku līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, 

tostarp nulles stundu līgumiem dažās dalībvalstīs; uzsver, cik ļoti daudz sieviešu strādā 

nedeklarētu darbu, kas nelabvēlīgi ietekmē sieviešu ienākumus, sociālā nodrošinājuma 

segumu un sociālo aizsardzību, kā arī ES IKP līmeni; mudina dalībvalstis apsvērt iespēju 

īstenot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) ieteikumus, kuru mērķis ir mazināt 

nestabila darba apmēru3, piemēram, analizēt un ierobežot apstākļus, kādos var izmantot 

nedrošus darba līgumus, un ierobežot laiku, cik ilgi darba ņēmējus var nodarbināt uz 

secīgu šādu līgumu pamata un pēc kura būtu jāpiedāvā iespēja slēgt pastāvīgu līgumu; 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. septembra rezolūcija par ziņojumu par Eiropas gada aktīvai novecošanai un 

paaudžu solidaritātei (2012. gads) īstenošanu, rezultātiem un vispārējo novērtējumu (pieņemtie teksti, 

P8_TA(2015)0309). 
2 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
3 Starptautiskā Darba organizācija, Policies and regulations to combat precarious employment, 2011. 
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12. uzsver, ka, lai gan sievietēm arvien vairāk ir augsta kvalifikācija un augstāks izglītības 

līmenis nekā vīriešiem, darba tirgū viņas joprojām nav pietiekami pārstāvētas; tādēļ 

norāda, ka vajadzīgi turpmāki pasākumi, kas politikas veidošanā visaptveroši integrētu 

darba un privātās dzīves līdzsvara pieeju, aptverot arī aprūpes iespējas, atvaļinājuma un 

elastīga darba režīma nosacījumus, kā arī tādas nodokļu un pabalstu sistēmas, kuras otrus 

pelnītājus neatturētu strādāt vai strādāt vairāk; 

13. aicina Komisiju sagraut tā dēvētos „stikla griestus”, kas ierobežo sieviešu iespējas ieņemt 

vadošos un augstākos amatus; tādēļ prasa ātri pieņemt Direktīvu par sieviešu pārstāvību 

valdēs, kas būtu svarīgs pirmais solis ceļā uz vienlīdzīgu pārstāvību publiskajā un 

privātajā sektorā, un uzsver, ka Komisijas pienākums ir rīkoties, lai palīdzētu atbloķēt 

Padomē iestrēgušos ES tiesību aktus par pārredzamību un labāku dzimumu pārstāvības 

līdzsvaru attiecībā uz pieņemšanu darbā lēmumu pieņemšanas amatos; 

14. uzsver, cik svarīga ir uzņēmējdarbība kā viena no iespējām, kā sievietēm panākt 

ekonomisko neatkarību; mudina dalībvalstis uzlabot iespēju pieejamību un informēt par 

šādām iespējām, piemēram, mikrokredītiem, ko var izmantot, lai iegūtu finansējumu, 

neuzņemoties pārmērīgas parādsaistības (augļošana); 

15. uzsver, ka dzimumu līdztiesības panākšanā svarīga ir darba un privātās dzīves 

līdzsvarošana; tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis nekavēties ar Grūtniecības un 

dzemdību atvaļinājuma direktīvas priekšlikumu un Aprūpētāju atvaļinājuma direktīvas 

priekšlikumu un pastiprināt tiesību aktus par paternitātes atvaļinājumu; norāda, ka no 

dzimuma atkarīgo nodarbinātības līmeņu atšķirību, samaksas atšķirību un attiecīgo 

pensijas atšķirību, kā arī to, ka nesamērīgi daudz sieviešu strādā nestabilu darbu un dzīvo 

nabadzībā vai ir pakļautas nabadzības riskam, veicina piekļūstamas, izmaksu ziņā 

pieņemamas un kvalitatīvas bērnu aprūpes un bērnu aprūpes atbalsta pakalpojumu 

trūkums; norāda, ka jo īpaši tas attiecas uz mājsaimniecībām, kuras vada tikai viens 

cilvēks, kas vairumā gadījumu ir sieviete; šajā ziņā jo īpaši uzsver, ka ir svarīgi sasniegt 

Barselonas mērķrādītājus bērnu aprūpes jomā; uzsver, ka šie mērķrādītāji sākotnēji tika 

noteikti 2020. gadam un ka vairākumā dalībvalstu tie joprojām nav sasniegti; mudina 

dalībvalstis palielināt sieviešu dalību darba tirgū, izmantojot pasākumus, kas uzlabo darba 

un privātās dzīves līdzsvaru un īpaši ņem vērā sarežģītus ģimenes apstākļus, un nodrošināt 

nepieciešamus un pozitīvus uzlabojumus bērnu aprūpes un bērnu aprūpes atbalsta 

pakalpojumu piekļūstamībai, piemēram, palielinot izdevumus par bērnu aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu un/vai subsīdijas mājsaimniecībām, radot stimulus darba devējiem 

piedalīties bērnu aprūpes izmaksu segšanā, labāk izmantojot ES fondus un iedvesmojoties 

no katras dalībvalsts paraugprakses; 

16. uzskata, ka bērnu nabadzība ir saistīta ar sieviešu nabadzību, un tādēļ aicina dalībvalstis 

īstenot ieteikumus attiecībā uz bērnu nabadzību un labklājību1 un šajā ziņā izmantot uz 

rādītājiem balstītu uzraudzības sistēmu; 

17. atzinīgi vērtē Parlamenta balsojumu par aicinājumu Komisijai un dalībvalstīm ieviest 

garantiju bērniem, lai ikvienam nabadzīgam bērnam būtu pieejama bezmaksas veselības 

aprūpe, bezmaksas izglītība, bezmaksas bērnu aprūpe, pienācīgs mājoklis un pienācīgs 

                                                 
1 Eiropas Komisijas ieteikums „Ieguldījums bērnos: nabadzības apburtā loka pārraušana”, Brisele, 20.2.2013., 

C(2013)0778. 
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uzturs1; 

18. uzskata, ka taupības politika ir izraisījusi aprūpes reprivatizāciju, kas ne tikai samazina 

piekļuvi aprūpes pakalpojumiem, bet arī ievērojami palielina slogu sievietēm attiecībā uz 

bērnu aprūpi un vecu cilvēku vai cilvēku ar invaliditāti aprūpi, atbildību par aprūpi no 

sabiedrības novirzot uz sievietēm; aicina dalībvalstis atjaunot kvalitatīvus un pieejamus 

sabiedriskos pakalpojumus, tostarp bērnu aprūpi un cilvēku ar invaliditāti un vecu cilvēku 

aprūpi; 

19. norāda, ka izmaksu ziņā pieejamas un kvalitatīvas aprūpes un atbalsta pakalpojumu 

trūkums attiecībā uz cilvēkiem uz invaliditāti, veciem cilvēkiem un citiem apgādājamiem 

cilvēkiem ne tikai samazina piekļuvi aprūpes pakalpojumiem, bet arī ievērojami palielina 

slogu sievietēm; norāda, ka sabiedrisko pakalpojumu un sociālās infrastruktūras 

samazināšana nesamērīgi ietekmē sievietes un mazina sieviešu iespējas iesaistīties darba 

tirgū, tādējādi palielinot sieviešu nabadzības un sociālās atstumtības risku; aicina 

dalībvalstis nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, 

tostarp bērnu aprūpi un cilvēku ar invaliditāti un vecu cilvēku aprūpi, cita starpā vīriešiem 

un sievietēm, jo īpaši jauniešiem, padarot pievilcīgāku darbu veselības aprūpē un sociālo 

pakalpojumu nozarē; 

20. uzsver kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu izšķirošo lomu, it īpaši attiecībā uz sievietēm, 

jo sievietēm vairāk vajadzīgi šādi pakalpojumi; uzsver, ka nabadzības izskaušanā svarīga 

ir vispārēja piekļuve kvalitatīviem, izmaksu ziņā pieņemamiem, ērti izvietotiem un 

pieprasījumam atbilstīgiem sabiedriskajiem pakalpojumiem; 

21. uzsver, ka neatlaidīgi jācenšas izskaust vardarbību ģimenē, jo īpaši vardarbību pret 

sievietēm; norāda, ka sieviešu dzīvē un attiecībā uz spēju rast izeju situācijās, kad pastāv 

vardarbība ģimenē, izšķiroši svarīga ir viņu ekonomiskā neatkarība un ka sievietes, kas ir 

izlietojušas apmaksāto atvaļinājumu, ir pakļautas darba un ekonomiskās neatkarības 

zaudēšanas riskam; norāda, ka nesen Austrālijā un ASV ieviestais atvaļinājums personām, 

kas cieš no vardarbības ģimenē, daudziem darba ņēmējiem ir nodrošinājis nodarbinātības 

aizsardzību laikā, kad jārisina šādas vardarbības sekas, piemēram, dodot attiecīgajiem 

cilvēkiem laiku ārstu apmeklējumiem, dalībai tiesas sēdēs un citām darbībām, kas jāveic 

šādās situācijās; aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt iespēju (un potenciālās sekas) 

ieviest īpašu apmaksātu atvaļinājumu sistēmu personām, kas cietušas no vardarbības 

ģimenē, gadījumos, kad apmaksāta atvaļinājuma trūkums cietušajām personām neļauj 

saglabāt darbu, tajā pašā laikā nodrošinot viņu privātumu, ieviest papildu pasākumus, kas 

palielinātu informētību par vardarbību ģimenē un palīdzētu no šādas vardarbības 

cietušajām personām, uzlabotu zināšanas par šo cilvēku tiesībām un šo tiesību aizsardzību, 

kā arī aizsargātu viņu ekonomisko neatkarību; 

22. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka struktūrfondus un ieguldījumu fondus, jo 

īpaši Eiropas Sociālo fondu (ESF), kā arī Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, izmanto, 

lai uzlabotu izglītību un apmācību nolūkā sekmēt piekļuvi darba tirgum un mazināt 

sieviešu bezdarbu, nabadzību un sociālo atstumtību; uzsver, ka sociālās iekļaušanas 

pasākumiem un sociālās inovācijas projektiem piešķirtos 20 % no ESF līdzekļiem varētu 

aktīvāk izmantot, lai atbalstītu tādas iniciatīvas kā nelieli lokāli projekti, kuru mērķis ir 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta 2015. gada 24. novembra rezolūcija par nevienlīdzības samazināšanu, īpašu uzmanību 

pievēršot bērnu nabadzības problēmai (pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0401). 
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iespēcināt nabadzīgas un sociāli atstumtas sievietes; mudina dalībvalstis vairāk rīkot 

informācijas kampaņas par iespējām piedalīties ES finansētos projektos; 

23. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā, 

lai nodrošinātu, ka lēmumos par budžetu tiek ņemta vērā dzimumu dimensija un skatīta 

diferencēta ietekme; 

24. aicina efektīvi izstrādāt sieviešu nabadzības un sociālās atstumtības rādītājus, balstoties uz 

2007. gadā izstrādātajiem rādītājiem1; 

25. aicina dalībvalstis cīņā pret nabadzību sadarboties ar NVO, kuras veiksmīgi darbojas 

galējas nabadzības apgabalos un kuru rīcībā ir vērtīgas zināšanas par vietējām kopienām; 

aicina dalībvalstis atbalstīt efektīvu sadarbību vietējā līmenī; 

26. aicina dalībvalstis un Komisiju dzimumu līdztiesības nodrošināšanā iesaistīt sociālos 

partnerus (arodbiedrības un darba devēju organizācijas) un pilsonisko sabiedrību, tostarp 

dzimumu līdztiesības struktūras, lai veicinātu vienādu attieksmi; uzsver, ka sociālajā 

dialogā ir jāiekļauj dzimumu līdztiesības uzraudzības un veicināšanas prakse darbavietā, 

tostarp elastīgi darba režīma nosacījumi, kuru mērķis ir veicināt darba un privātās dzīves 

līdzsvarošanu; uzsver, ka diskriminācijas novēršanā un sieviešu un vīriešu līdztiesības 

veicināšanā darbavietā liela nozīme ir darba koplīgumiem, kā arī citiem instrumentiem, 

piemēram, rīcības kodeksiem, pētniecībai un pieredzes un labas prakses apmaiņai 

dzimumu līdztiesības jomā. 

 

                                                 
1 Eiropas Savienības Padome, Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 

padome, „Pārskats par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu ― Rādītāji attiecībā uz 

sievietēm un nabadzību”, Padomes secinājumu projekts, 2007. gada decembris, 13947/07 ADD. 
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