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GROZĪJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 

un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a uzsver, ka Eiropas ekonomikas 

pārvaldībā galvenā uzmanība turpmāk 

būtu jāveltī nevis šaurajiem IKP 

izaugsmes mērķiem, bet gan labklājībai 

un konverģencei ar augstiem 

minimālajiem standartiem dzimumu 

līdztiesības jomā; uzskata, ka jaunās uz 

labklājību orientētās ekonomikas politikas 

izstrādes pamatā vajadzētu būt 

t. s. maģiskajam daudzstūrim, ko veido 

taisnīgi sadalīta materiālā labklājība, 

dzīves kvalitāte, finansiālā stabilitāte, 

cenu stabilitāte, pilnīga nodarbinātība un 

pienācīgas darbvietas, ekoloģiskā 

ilgtspēja, publiskā sektora stabila darbība 

un līdzsvarotas ārējās ekonomiskās 

attiecības; 

 

Grozījums Nr.  2 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.a atzīmē, ka regulāri notiek debates par 

pārdomātiem publiskajiem izdevumiem un 

ES budžeta politikas prioritātēm un ka 

šāds kritisks izvērtējums ir nepieciešams, 

lai uzlabotu dalībvalstu publisko budžetu 

kvalitāti vidējā termiņā un ilgtermiņā un 

novērstu lineārus budžeta līdzekļu 

samazinājumus, kas cita starpā varētu 



 

PE616.579v01-00 4/9 AD\1143115LV.docx 

LV 

īpaši skart sievietes; 

 

Grozījums Nr.  3 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.b punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.b uzskata, ka publiskā budžeta 

struktūras un kvalitātes uzlabošana ir ļoti 

svarīgs instruments, lai nodrošinātu ES 

fiskālo noteikumu ievērošanu un ļautu 

finansēt obligātos izdevumus, piemēram 

saistībā ar sociālās drošības sistēmām — 

kas ir īpaši svarīgas sievietēm —, rezervju 

veidošanu neparedzētām vajadzībām un, 

visbeidzot, nebūtiskus izdevumus; 

 

Grozījums Nr.  4 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.a uzsver nepieciešamību veikt sociālo 

rādītāju padziļinātu analīzi un plašāku 

izvērtējumu Eiropas pusgada ietvaros; 

aicina Komisiju pievienot papildu sociālos 

rādītājus, kas būtu jāpielīdzina 

ekonomiskiem rādītājiem; 

 

Grozījums Nr.  5 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.b punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.b joprojām ir nobažījies par 

dzimumperspektīvas un attiecīgo rādītāju 

trūkumu Eiropas pusgada ietvaros un 
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prasa vairāk atspoguļot dzimumu 

līdztiesības integrēto pieeju konkrētām 

valstīm adresēto ieteikumu formulēšanā, 

konverģences programmās un valstu 

reformu programmās; uzsver 

nepieciešamību uzraudzīt progresu 

sociālajā un dzimumu līdztiesības jomā 

un reformu ietekmi laika gaitā; tādēļ 

prasa izmantot datus dalījumā pēc 

dzimuma, aprēķināt jaunus rādītājus un 

iekļaut jaunu informāciju, kas ietver 

ikvienu no stratēģijas “Eiropa 2020” 

pieciem pamatmērķiem, tostarp 

pētniecības un attīstības un enerģijas 

jomā noteiktos mērķus, lai uzraudzītu 

progresu un atklātu atšķirības starp 

dzimumiem; 

 

Grozījums Nr.  6 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.c punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.c aicina palielināt minimālo darba 

samaksu, uzlabot darba samaksas 

pārredzamību un uzņēmumu līmenī veikt 

atalgojuma revīziju, lai panāktu, ka visās 

nozarēs un profesijās vienāds darbs tiek 

vienādi atalgots; turklāt aicina 

dalībvalstis pārtraukt Direktīvas par 

sieviešu pārstāvību valdēs bloķēšanu; 

uzsver arī, ka ir svarīgi strādāt pie tā, lai 

visiem vīriešiem un sievietēm nodrošinātu 

satvaru efektīvam darba un privātās 

dzīves līdzsvaram un tādējādi dotu viņiem 

iespēju saskaņot privāto un darba dzīvi; 

 

Grozījums Nr.  7 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.d punkts (jauns) 

 



 

PE616.579v01-00 6/9 AD\1143115LV.docx 

LV 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.d uzsver nepieciešamību par prioritāti 

noteikt bezdarba, nabadzības un sociālās 

atstumtības — kas pirmām kārtām skar 

sievietes —, apkarošanu un priekšroku 

dot ilgtspējīgai nodarbinātībai un 

kvalitatīvu darbvietu radīšanai, 

investēšanai un kvalitatīviem 

sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas 

nodrošina sociālo iekļaušanu, it īpaši 

izglītības, veselības, bērnu aprūpes, 

apgādājamo aprūpes, sabiedriskā 

transporta un sociālo pakalpojumu jomā; 

 

Grozījums Nr.  8 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.e punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.e prasa Eiropas pusgadā pilnībā integrēt 

sociālo tiesību pīlāra otro principu, kas 

paredz, ka visās jomās ir jānodrošina un 

jāveicina vienlīdzīga attieksme pret 

sievietēm un vīriešiem un vienlīdzīgas 

iespējas abiem dzimumiem, tostarp 

attiecībā uz dalību darba tirgū, 

nodarbinātības un karjeras izaugsmes 

noteikumiem un nosacījumiem, un ka 

sievietēm un vīriešiem ir tiesības par 

līdzvērtīgu darbu saņemt vienādu 

atalgojumu; 

 

Grozījums Nr.  9 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 16.a pauž bažas par to, ka Eiropas 

Savienībā minētās atšķirības joprojām ir 
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ievērojamas un ka darba tirgus 

segregācijas līmenis joprojām ir augsts, 

kas veicina atšķirības starp dzimumiem, 

tostarp būtisku atšķirību atalgojuma, 

pensijas un labklājības ziņā, nevienlīdzību 

lēmumu pieņemšanā un to, ka sieviešu 

karjera ir īsāka; uzsver — lai gan sieviešu 

nodarbinātība ir sasniegusi rekordaugstu 

līmeni, tā joprojām ir par 11 % zemāka 

nekā vīriešu nodarbinātība; uzsver, ka šī 

nodarbinātības līmeņa atšķirība ir īpaši 

augsta attiecībā uz mātēm un sievietēm, 

kas veic aprūpes pienākumus; 

 

Grozījums Nr.  10 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.b punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 16.b pauž bažas par to, cik lielā mērā 

sievietes skar taupības politika; šajā 

sakarā uzsver, ka šī politika — kas 

izpaudās kā publisko izdevumu 

samazināšana, pārdale darba un privātās 

dzīves līdzsvara politikā un līdzekļu 

samazināšana sociālās drošības 

sistēmām — sievietes smagāk skāra tieši 

ilgtermiņā; 

 

Grozījums Nr.  11 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.c punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 16.c uzsver, ka diskriminācija dzimuma 

dēļ joprojām ir ievērojama, par ko liecina 

atalgojuma un nodarbinātības līmeņa 

atšķirības starp sievietēm un vīriešiem — 

vīriešu vidējā bruto darba samaksa par 

stundu ir aptuveni par 16 % lielāka nekā 

attiecīgā sieviešu darba samaksa; uzsver, 
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ka šo atšķirību rada tas, ka sievietes nav 

pietiekami pārstāvētas sektoros, kuros ir 

augsta darba samaksa, kā arī 

diskriminācija darba tirgū un augstā 

nepilna laika darbu strādājošo sieviešu 

proporcija; mudina panākt turpmāku 

progresu, lai mazinātu šīs atšķirības; šajā 

sakarā aicina Komisiju stratēģijā 

“Eiropa 2020” iekļaut dzimumu 

līdztiesības pīlāru un vispārēju dzimumu 

līdztiesības mērķi; mudina dalībvalstis 

pastiprināt centienus, lai likvidētu 

atalgojuma atšķirību starp dzimumiem, 

un īstenot aktīvākus pasākumus, lai 

palielinātu sieviešu līdzdalību darba tirgū; 

 

Grozījums Nr.  12 

Rezolūcijas priekšlikums 

19.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 19.a aicina atbildīgos komisārus katru 

gadu ar Sieviešu tiesību un dzimumu 

līdztiesības komiteju apspriest tos ikgadējā 

izaugsmes pētījuma aspektus, kas ir 

saistīti ar dzimumu; 
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INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ 

Pieņemšanas datums 4.12.2017    

 
 

 


