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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 

attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā vēsturiski bezdarbs sievietes ir skāris vairāk nekā vīriešus, neraugoties uz to, ka 

59 % jauno augstskolu absolventu ir sievietes1, kam neatbilst pārāk zemais sieviešu skaits 

atbildīgos amatos; tā kā sieviešu nodarbinātības līmenis pēdējo piecu gadu laikā ir 

nedaudz palielinājies — no 60 % uz 63 % — un sieviešu bezdarba līmenis ES ir 10 %, kas 

būtiski atšķiras dažādos reģionos (lai gan šīs atšķirības ievērojami mazinās)2; tā kā pat 

nodarbināto sieviešu ieņemamais amats, algas līmenis un pensiju iemaksas neatbilst viņu 

iegūtajai izglītībai;  

B. tā kā tikai 29 % sieviešu ir ieguvušas diplomu IKT un tikai 4 % no viņām ir tieši 

nodarbinātas IKT nozarē3; tā kā pēc Komisijas datiem augstāko izglītību ir ieguvušas 

vairāk sievietes, nekā vīrieši; tā kā pārāk maz sieviešu darbojas zinātnes, tehnoloģijas, 

inženierzinātņu un matemātikas jomā, kas attiecīgi ierobežo viņu ekonomiskās iespējas, 

lai arī nav zinātnisku pierādījumu, ka vīrieši šajos jautājumos būtu talantīgāki par 

sievietēm; 

C. tā kā zemu algu saņem tieši sievietes (2010. gadā zemu algu saņēma 21,2 % sieviešu un 

13,3 % vīriešu), jo īpaši sievietes ar zemu izglītības līmeni vai noteikta laika darba 

līgumu4; 

D. tā kā pensiju atšķirība dzimumu starpā norāda, ka vidēji ES sievietēm pensijas ir par 39 % 

zemākas nekā vīriešiem; 

E. tā kā sievietēm ir lielāks risks saskarties ar nabadzību un sociālo atstumtību nekā 

vīriešiem, jo īpaši vecuma grupā pēc 60 gadiem (2010. gadā 22,2 % sieviešu un 17,3 % 

vīriešu)5; 

F. tā kā dzimumu līdztiesība ir svarīgs līdzeklis, lai panāktu ekonomikas attīstību un sociālo 

kohēziju; 

G. tā kā kohēzijas politika ir galvenais instruments, ar ko īstenot bezdarba un sociālās 

atstumtības apkarošanas pasākumus, un tā balstās uz ieguldījumiem izglītībā un izglītības 

iespēju paplašināšanā; 

H. tā kā lauku reģionos laika gaitā ir atklājušās vairākas ekonomiskas un sociālas problēmas, 

piemēram, vāji attīstīta uzņēmējdarbības kultūra, maza pieaugušo dalība mūžizglītībā un 

apmācībā, turpmākas apmācības trūkums un tas, ka procentuāli daudz personu strādā 

naturālā lauksaimniecībā; 

                                                 
1 2014. gada pētījums par sieviešu un vīriešu līdztiesību. 
2 Eurostat dati par 2008. un 2013. gadu. 
3 Komisijas ziņojums (2013), IKT nozarē strādājošās sievietes. 
4 Turpat. 
5 http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/Pauvrete-dans-l-Union-europeenne.pdf.  
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I. tā kā sieviešu nodarbinātības līmenis joprojām ir zems, ja to salīdzina ar stratēģijas 

„Eiropa 2020“ mērķiem (par 11,5 % zemāks, nekā paredzētie 75 %)1; 

J. tā kā saskaņā ar ESAO prognozēm sieviešu un vīriešu vienlīdzīga piedalīšanās darba tirgū 

ļautu līdz 2030. gadam par 12,4 % palielināt IKP uz vienu iedzīvotāju; 

K. tā kā pārāk maz sieviešu ieņem vadošus amatus, un tikai 30 % no jauno uzņēmumu 

dibinātājiem ir sievietes2;  

L. tā kā vairāk nekā divas trešdaļas ES iedzīvotāju dzīvo pilsētās, kur koncentrējas ražošana 

un inovācija, tomēr vienlaikus pieaug sociāli atstumto personu koncentrācija, līdz ar to 

tieši tur ir izšķirīgi svarīgi risināt sociālās atstumtības problēmu; 

M. tā kā vientuļās mātes/tēva statuss joprojām ir traucēklis darba tirgū; 

N. tā kā struktūrfondu noteikumos ir skaidri paredzēts, ka vienlīdzīgas tiesības sievietēm un 

vīriešiem un dzimumbalstītas integrācijas princips ir transversāli elementi programmu 

plānošanā un politikas īstenošanā; 

O. tā kā ģimenes uzņēmumi piedāvā sievietēm augstāku atlīdzību nekā MVU un iespēju 

iekļūt vīriešu dominētās nozarēs; tā kā ģimenes uzņēmumos strādājošām sievietēm ir 

daudz lielākas izredzes iegūt vadošus amatus; tā kā ES un dalībvalstis būtu jāmudina 

veicināt šāda veida saimniecisko darbību un pārliecināt sievietes vairāk iesaistīties 

ģimenes uzņēmumos; 

P. tā kā līdztiesības atbalstīšana, kas ir taisnības un pamattiesību jautājums, arī skar 

konkurētspēju, jo netiks pienācīgi izmantotas visu profesionālās marginalizācijas skarto 

sieviešu prasmes, kas nav savienojams ar centieniem atbalstīt uz zināšanām balstītu 

ekonomiku, 

1. pauž nožēlu, ka dalībvalstis nav veltījušas vairāk centienu tam, lai risinātu problēmu par 

darba algu atšķirību starp dzimumiem; pauž bažas, ka sievietes ES pelna vidēji par 16,4 % 

mazāk nekā vīrieši tādā pašā amatā, turklāt viņas pilda neapmaksātus darba pienākumus, 

kas ir līdzvērtīgi 59 dienām gadā, tādējādi viņas atrodas neizdevīgā ekonomiskā stāvoklī 

un dažkārt kļūs atkarīgas no sava partnera; uzsver, ka ir svarīgi īstenot pasākumus, lai 

likvidētu darba algu atšķirības starp dzimumiem, kas arī ES rada sieviešu un vīriešu 

pensiju atšķirību 39 %  apmērā; uzsver, ka deviņās dalībvalstīs šīs atšķirības pēdējo piecu 

gadu laikā ir palielinājušās; norāda, ka saskaņā ar Eiropas pievienotās vērtības 

novērtējumu, par 1 % samazinot algas atšķirību starp dzimumiem, tiktu par 0,1 % 

palielināta ekonomikas izaugsme; norāda, ka, piešķirot sievietēm atbildīgus amatus, var 

palielināt uzņēmumu konkurētspēju; aicina dalībvalstis uzlabot un atjaunināt statistikas 

datus par darba algu atšķirību starp dzimumiem; 

2. aicina Komisiju pieprasīt pārredzamu atalgojumu darbvietās, kas tiek radītas vai 

finansētas ar kohēzijas politiku, un tādējādi vērsties pret nepamatotajām atalgojuma 

                                                 
1 Eurostat, Darbaspēka apsekojums (LFS), 2014 (otrais ceturksnis). 
2  Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam. Uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā 

(COM(2012)0795). 
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atšķirībām; 

3. uzskata, ka Savienībai visos Eiropas strukturālo un investīciju fondu īstenošanas posmos 

būtu jācenšas likvidēt nevienlīdzību, veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, iekļaut 

dzimumu līdztiesības aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 

izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ; 

4. prasa atzīt un apkarot daudzveidīgas diskriminācijas izpausmes, proti, ne tikai 

nevienlīdzību dzimuma, bet arī reliģijas vai personiskās pārliecības, sociālās izcelsmes, 

dzimumorientācijas, vecuma, etniskās izcelsmes un invaliditātes dēļ, lai tādējādi īstenotu 

pienācīgu un efektīvu sociālās iekļaušanas politiku; 

5. norāda, ka ekonomikas krīzes dēļ daudzās jomās ir samazinājusies dzimumu līdztiesība; 

uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai ekonomikas krīze netiktu izmantota kā arguments 

sieviešu un vīriešu līdztiesības samazināšanai un lai darbs līdztiesības jomā tiktu turpināts 

pat šādas krīzes gadījumā; 

6. aicina dalībvalstis šo tendenci mainīt, īstenojot politiku aktīvam līdzvērtības atbalstam, 

kurā paredzēti plāni un finansējums šādā ceļā palielināt IKP uz vienu iedzīvotāju;  

7. aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvi izmantot Eiropas struktūrfondus, lai palielinātu 

dzimumu līdztiesību; prasa dalībvalstīm un Komisijai veikt analīzi no dzimumu aspekta 

un strādāt pie dzimumu līdztiesības principa ievērošanas budžeta plānošanā ar mērķi 

panākt finanšu līdzekļu dzimumlīdztiesīgu sadalījumu; 

8. prasa Komisijai Eurostat radītāju sarakstā ieviest katrai valstij pielāgotus statistikas 

rādītājus, lai noteiktu dzimumu līdztiesības ietekmi uz ekonomikas attīstību saistībā gan ar 

sieviešu faktisko līdzdalību darba tirgū, gan to, cik lielā mērā viņas ieņem atbildīgus un 

augstākā līmeņa vadītāju amatus; 

9. atzīst, ka MVU dod nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā, jo īpaši radot darbavietas; 

pauž nožēlu, ka sievietes ir MVU vadībā daudz mazākā mērā nekā vīrieši; norāda, ka 5 % 

no uzņēmumu valdēm ES vada sievietes un 18,6 % no valdes locekļiem ir sievietes; pauž 

nožēlu, ka 2003.–2012. gada laikposmā sieviešu uzņēmēju skaits ir tikai nedaudz 

palielinājies — no 10 % uz 10,4 %;  

10. aicina dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi, kā mudināt sievietes izveidot MVU, 

izstrādāt stratēģijas sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai un sekmēt finanšu atbalsta 

pieejamību sievietēm uzņēmējām; pauž apmierinātību, ka Eiropas Reģionālās attīstības 

fonds (ERAF) sniedz atbalstu sieviešu vadītiem MVU un sekmē atbalstu pasākumiem, kas 

paredzēti apmācībai un finansējuma pieejamībai; aicina Eiropas Dzimumu līdztiesības 

institūtu (EIGE) piešķirt prioritāti informācijas vākšanai par sieviešu uzņēmējdarbību, jo 

īpaši viņu piekļuvi finansējuma un ekonomikas tīkliem; 

11. pauž nosodījumu, ka ļoti maz tiek darīts, lai veicinātu sieviešu līdzdalību lēmējstruktūrās 

vai rosinātu izveidot savus uzņēmumus; norāda, ka ir plaši izplatīta diskriminācija 

grūtniecības dēļ, lai sievietes izslēgtu no privātā un publiskā sektora darba tirgus; 

12. norāda, ka dzimumu stereotipi ir vainojami pie tā, ka zinātnes, tehnoloģijas, 
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inženierzinātņu un matemātikas jomā strādā pārāk maz sieviešu; mudina dalībvalstis un 

Komisiju veicināt sieviešu iesaistīšanos nozarēs, kas tradicionāli uzskatītas par vīriešu 

kompetenci, galvenokārt zinātnes un jauno tehnoloģiju jomā, jo īpaši izmantojot 

informācijas un izpratnes veicināšanas kampaņas, lai pilnībā varētu izmantot ES sieviešu 

cilvēkkapitālu; 

13. norāda, ka nepilna laika darbu, zemu atalgotu darbu vai nestabilu darbu visbiežāk veic 

sievietes, un lai gan šāda veida darbs var būt laba alternatīva sievietēm, atgriežoties no 

dekrēta atvaļinājuma, tas arī var novest pie strādājošo nabadzības un pensiju atšķirībām 

dzimumu starpā; norāda, ka strādājošās sievietes Eiropā četrreiz biežāk nekā vīrieši strādā 

nepilna laika darbu1; pauž bažas par to, ka dalībvalstu starpā atšķiras rādītāji par nepilna 

laika darbu; aicina Komisiju iesniegt atjauninātu padziļinātu analīzi attiecībā uz 

atšķirīgajiem nodarbinātības veidiem, tostarp salīdzinājumus dalībvalstīs un dalībvalstu 

starpā, lai apzinātu dzimumpamatotu netaisnīgu praksi nodarbinātības veidos, īpašu 

uzmanību pievēršot nepilna laika darbam; 

14. atkārtoti atkārto nepieciešamību izveidot mazu bērnu aprūpes iestādes, lai palielinātu 

sieviešu dalību darba tirgū, un tādēļ aicina Komisiju atbalstīt inovatīvus projektus šajā 

virzienā; norāda, ka ieguldījumi sabiedriskajā infrastruktūrā, piemēram, bērnu aprūpes 

iestādēs, palielina sieviešu iespējas aktīvi piedalīties ekonomikā un darba tirgū; 

15. iesaka Komisijai kohēzijas politikas jomā lielāku daļu ERAF un ESF līdzekļu piešķirt 

projektiem, kas palīdz sievietēm saņemt augstas kvalitātes apmācību un darbu; 

16. norāda, ka sieviešu vidū pastāv spēcīga tendence migrēt no laukiem uz pilsētām, meklējot 

darba iespējas, tādējādi tas lauku apvidos rada nodarbinātībā dzimumu disproporciju; 

uzsver šā fenomena ietekmi uz ekonomiku un iedzīvotājiem un to, ka ir svarīgi attīstīt 

lauku ekonomiku tādā veidā, ka tiek izmantots vīriešu un sieviešu potenciāls un nozarēm 

ar ierasti lielu sieviešu pārsvaru tiek piešķirts tāds pats statuss kā vīriešu dominētām 

jomām, un ka arī ir svarīgi to veicināt ar shēmām, kas atbalsta sieviešu uzņēmējdarbību, 

un sistēmām, kas harmonizē lauku apvidos pieejamos pakalpojumus, piemēram, bērnu 

aprūpi, palīdzību vecākiem cilvēkiem, veselības aprūpi un izglītību; arī prasa īstenot 

ilgtermiņa pasākumus, lai likvidētu faktorus, kuru dēļ sievietes un vīrieši tiek novirzīti uz 

dažādām nozarēm, un tādā veidā panāktu dzimumu līdztiesību darba tirgū; aicina 

dalībvalstis un Komisiju veicināt sieviešu uzņēmējdarbību lauku apvidos;  

17. uzsver, ka ir izšķirīgi svarīgi sākt tādu programmu īstenošanu, kas vērstas uz sieviešu 

uzņēmējdarbības un pārvaldības prasmju attīstīšanu, lai palielinātu uzņēmumu skaitu gan 

laukos, gan pilsētās; uzsver, ka ir svarīgi sekmēt līdzvērtīgas nodarbinātības iespējas, 

iesaistot sievietes, jo īpaši lauku apvidos, sava uzņēmuma izveidē; 

18. aicina Komisiju un dalībvalstis izpētīt, kuras dzimumu līdzvērtības klauzulas varētu 

iekļaut publiskā iepirkuma paziņojumos, lai mudinātu uzņēmumus ievērot dzimumu 

līdztiesību attiecībā uz saviem darbiniekiem, vienlaikus ievērojot ES tiesību aktus 

konkurences jomā; 

19. norāda, ka ir jāmazina ievērojama digitālā plaisa starp dzimumiem, atvieglojot un 

                                                 
1 Ziņojums par dzimumu līdztiesību, 2014, Eiropas Komisija, Tieslietu un patērētāju ĢD. 
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sekmējot sieviešu piekļuvi apmācības sistēmām jauno tehnoloģiju jomā; 

20. aicina dalībvalstis piešķirt prioritāti digitālās ekonomikas programmai un uzsver, ka pilna 

piekļuve platjoslas savienojumam ir vitāli svarīgs elements, lai sievietēm un uzņēmumiem 

būtu iespējas attiecībā uz elastīgiem darba nosacījumiem un darbu mājās; aicina 

dalībvalstis, Komisiju un vietējās un reģionālās iestādes atbalstīt ieguldījumus sieviešu 

apmācībai IKT nozarē tādā veidā, lai uzlabotu darba un privātās dzīves līdzsvaru; 

21. aicina ES iestādes un dalībvalstis nolūkā sasniegt ar nodarbinātību un sociālo iekļaušanu 

saistītos mērķus ņemt vērā to sieviešu vajadzības, kas ir tikko atgriezušās no dekrēta 

atvaļinājuma, motivētu darba devējus pieņemt darbā sievietes pēc dekrēta atvaļinājuma, 

sekmēt elastīgus darba nosacījumus un veicināt turpmāku izglītību (mūžizglītību), kas 

palīdzētu sievietēm sekmīgi atsākt profesionālo karjeru; 

22. aicina Komisiju, dalībvalstis un vietējās un reģionālās iestādes savās ieguldījumu 

programmās ievērot sieviešu aizsardzības politiku, kā arī nodrošināt, ka finansējums tiek 

piešķirts efektīvai nodarbinātībai un profesionālai izaugsmei, nevis izmantots nepareizam 

nolūkam; 

23. prasa Komisijai, dalībvalstīm un reģionālajām un vietējām iestādēm sistemātiski sekmēt e-

mācību platformu izmantošanu, lai attīstītu sieviešu uzņēmējdarbības prasmes, kā arī 

uzņēmējdarbības prasmes pārrobežu teritorijās; īpaši norāda uz nepieciešamību izveidot 

pārrobežu partnerības tīklu, kas balstītos uz partneriestāžu dialogu un saziņu, ar mērķi 

rīkot sabiedrisku apspriešanu par sieviešu un pārrobežu uzņēmējdarbību; 

24. prasa ES iestādēm un dalībvalstīm nolūkā sasniegt mērķus par agrīnās bērnu aprūpes 

centru kapacitātes palielināšanu labāk izmantot gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos 

rādītājus, lai visiem bērniem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas saņemt kvalitatīvu aprūpi 

un izglītību; 

25. mudina dalībvalstis veicināt ieguldījumus mācību sistēmās, kas paredzētas sieviešu 

integrācijai darba tirgū un jo īpaši vērstas uz tām sievietēm, kuras iepriekš visu laiku ir 

veikušas tikai mātes pienākumus vai aprūpējušas citas apgādājamas personas, kā arī 

veicināt ieguldījumus bērnu, vecāku cilvēku un citu apgādājamu personu aprūpes 

pakalpojumos, kas būtu pieejami un par pieņemamu cenu un ko varētu izmantot uz tik ilgu 

laiku, kas ļautu attiecīgajai personai strādāt pilna laika darbu, lai tādējādi nodrošinātu 

darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī mazinātu bezdarbu un sociālo atstumtību; 

26. prasa dalībvalstīm ieviest budžeta pasākumus, kas paredz kohēzijas politikas plānošanā 

ņemt vērā dzimumu līdztiesības aspektus, lai varētu izvērtēt ne tikai konkrēti sievietēm 

paredzētās programmas, bet arī visas pārējās valdības ierosinātās programmas un politikas 

virzienus, kā arī to ietekmi uz resursu sadali un ieguldījumu dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanā; 

27. prasa dalībvalstīm īstenot un uzlabot dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta 

plānošanā, un aicina Komisiju veicināt paraugprakses apmaiņu šajā jautājumā.  



 

PE549.256v03-00 8/8 AD\1056092LV.doc 

LV 

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 31.3.2015    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

32 

0 

0 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza 

Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Elisabeth 

Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Krisztina 

Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Michaela 

Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg, 

Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská, Inês Cristina 

Zuber 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Rosa Estaràs Ferragut, Julie Girling, Constance Le Grip, Marc 

Tarabella, Julie Ward, Marco Zullo 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Bart Staes 

 
 


