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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut 
šādus ierosinājumus:

A. tā kā dzimumu līdztiesības princips ir viena no ES pamatvērtībām un iekļauta Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 8. un 19. pantā, kurā noteikti pienākumi izskaust 
nelīdztiesību, veicināt dzimumu līdztiesību un apkarot diskrimināciju dzimuma dēļ, kā 
arī nodrošināt dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu visās ES rīcībpolitikās un 
darbībās;

B. tā kā ES joprojām pastāv dzimumu nelīdztiesība, piemēram, vīriešu un sieviešu 
nodarbinātības atšķirība ir 11,6 %1, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība — 16,2 
%2 un vīriešu un sieviešu pensiju atšķirība — 37,2 %3, kas cita starpā ir ne tikai 
netaisni, bet arī nostāda sievietes nelabvēlīgākā situācijā, uzspiežot nabadzību vai 
sociālo atstumtību; tā kā steidzami jācenšas izskaust šīs atšķirības, jo tās joprojām ir 
viens no galvenajiem šķēršļiem dzimumu līdztiesības sasniegšanai un nepieņemams 
dzimumu diskriminācijas veids;

C tā kā īpaši svarīgi ir novērst vīriešu un sieviešu pensiju atšķirības, kas pašlaik ES vidēji 
ir gandrīz 40 % apmērā un kas izriet arī no visu to nevienlīdzības aspektu summas, ar ko 
sievietes saskaras dzīves laikā, kā arī dēļ tā, ka sieviešu mūžā ir periodi, kuros viņas ir 
ārpus darba tirgus; tā kā sieviešu veiktā aprūpētāju darba atzīšana būtu labs pamats, uz 
kā balstīt efektīvus pasākumus, lai risinātu sieviešu mazo pensiju problēmu;

D. tā kā aprūpes pakalpojumu kvalitāte ir ļoti atšķirīga dalībvalstīs un to starpā, privātajās 
un publiskajās struktūrās, pilsētās un lauku apvidos un atšķirīgās vecuma grupās; tā kā 
sievietes izjūt sabiedrisko (arī veselības aprūpes, izglītības un komunālo) pakalpojumu 
samazināšanu, kas viņas ietekmē gan tieši — kā šādu pakalpojumu izmantotājas un 
darbinieces —, gan netieši, jo viņas rūpējas par apgādājamiem ģimenes locekļiem, kuri 
ir atkarīgi no sabiedriskiem pamatpakalpojumiem;

E. tā kā lielāka sieviešu klātbūtne lēmumu pieņemšanas procesos uzlabotu dzimumu 
līdztiesību,

F. tā kā ģimenes lomas dēļ sievietes var pārtraukt profesionālo darbību un tā kā sievietes 
daudz biežāk aiziet no darba, lai rūpētos par bērnu vai slimu ģimenes locekli; tā kā šāda 
sieviešu loma var bremzēt viņu profesionālo izaugsmi; tā kā pastāvīgi notiek diskusijas 
par darba un privātās dzīves līdzsvara panākšanu;

G. tā kā ar Eiropas pusgadu būtu jāveicina Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveides 
pabeigšana, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem, kā arī atbalstītu sieviešu un vīriešu tiesības uz vienādu samaksu par vienādu 
darbu un tiesības uz kvalitatīvu un cenas ziņā pieņemamu veselības aprūpi,

                                               
1 Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts, Dzimumu statistikas datubāze.
2 Boll, C. un Lagemann, A.,“Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība ES, pamatojoties uz SES (2014)”, 
Luksemburga, Eiropas Komisija, 2018.
3 Eiropas Komisija, 2018. gada ziņojums par pensiju atbilstību.
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1. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai konkrētām valstīm adresētajos 
ieteikumos, stabilitātes un konverģences programmās un valstu reformu programmās 
tiktu iekļauta integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, ieviešot kvalitatīvus 
mērķus un pasākumus, ar ko pievēršas pastāvīgajām dzimumu aspektu atšķirībām, un 
aicina sistemātiski piemērot dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta 
plānošanā;

2. aicina dalībvalstis savās valsts reformu programmās (VRP) noteikt īpašus kvantitatīvus 
mērķus attiecībā uz sieviešu nodarbinātību kopumā, kā arī īpašus pasākumus, kas 
mērķorientēti uz sieviešu grupām ar ļoti zemu nodarbinātības līmeni, tādām kā 
jaunietes, vecāka gadagājuma sievietes, migrantes, invalīdes, vientuļās mātes un 
romietes;

3. aicina Komisiju un Padomi stratēģijā “Eiropa 2020” iekļaut dzimumu līdztiesības pīlāru 
un visaptverošu dzimumu līdztiesības mērķuzdevumu;

4. aicina Komisiju kā vienu no Eiropas pusgada rīkiem, ar ko uzraudzīt virzību uz 
nodarbinātības un sociālo mērķrādītāju sasniegšanu, iekļaut dzimumu līdztiesības 
indeksu;

5. uzsver, ka bažas rada tādas problēmas kā bezdarbs, nabadzība un sociālā atstumtība, jo 
īpaši attiecībā uz sievietēm; tāpēc uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai Eiropas pusgadā 
saglabātu virzību uz to, kā panākt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, lielākā 
mērā koordinējot valstu un ES rīcībpolitikas nolūkā radīt vairāk kvalitatīvu darbvietu 
ES, tādējādi risinot sieviešu un vīriešu nodarbinātības, atalgojuma un pensiju atšķirības;

6. ir nobažījies, ka darba tirgus ir vertikāli un horizontāli segregēts visā ES, ka pastāv 
sieviešu un vīriešu darba samaksas un pensiju atšķirības un ka maz sieviešu ir iesaistītas 
lēmumu pieņemšanā; uzsver, ka sieviešu nodarbinātības līmenis joprojām ir zemāks 
nekā vīriešu nodarbinātības līmenis; turklāt uzsver, ka šīs nodarbinātības līmeņa 
atšķirības īpaši izteiktas ir to sieviešu vidū, kuras ir mātes un kurām ir aprūpētāju 
pienākumi;

7. atkārtoti aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstis, lai tās vairāk izmantotu struktūrfondus 
ieguldījumos publiskās aprūpes struktūrās un bērnu, vecu cilvēku un citu apgādājamo 
aprūpes pakalpojumos, kas ļautu sievietēm atgriezties darba tirgū un panākt darba un 
privātās dzīves līdzsvaru;

8. mudina dalībvalstis apzināt efektīvus finansēšanas modeļus, arī mērķorientētu 
finansējumu, ar kuriem panākt līdzsvaru starp publisko un privāto finansējumu un kuri 
turklāt būtu pielāgoti valsts un vietējiem apstākļiem;

9. prasa Eiropas pusgadā pilnībā ievērot Eiropas sociālo tiesību pīlāra prasības, uzsverot, 
kas ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm un vienlīdzīgas 
iespējas abiem dzimumiem, tiesības uz vienādu darba samaksu par vienādu vai vienādi 
vērtīgu darbu un tiesības uz kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem par pieņemamu cenu;

10. uzsver arī, cik svarīga ir mūžizglītība sievietēm, jo sniedz sievietēm iespēju 
pārkvalificēties pastāvīgi mainīgajā darba tirgū; prasa vairāk popularizēt digitālās un ar 
IKT saistītās prasmes, kas var palīdzēt meitenēm pārvarēt stereotipus izglītības nozarē 
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un novērst plaisu starp dzimumiem nodarbinātības un pensiju jomā;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis sekot līdzi sieviešu līdzdalībai darba tirgū; turklāt aicina 
dalībvalstis izbeigt Direktīvas par sieviešu pārstāvību valdēs bloķēšanu;

12. aicina dalībvalstis un Komisiju novērst visus šķēršļus sieviešu līdzdalībai darba tirgū un 
atcelt visus neobjektīvos nodokļu režīmus, kuru atšķirības izriet no dzimumiem, un citus 
stimulus, kas rada nevienlīdzību starp dzimumiem;

13. aicina Komisiju veikt ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējumu attiecībā uz 
strukturālajām reformām;

14. uzsver, ka ir svarīgi uzraudzīt, cik liela no kopskaita ir to iedzīvotāju procentuālā daļa, 
kurus pieskaita pie NEET un kuru vecums ir no 15 līdz 24 gadiem, kā arī citus papildu 
rādītājus, un īpašu uzmanību pievērst jaunietēm un meitenēm, jo dzimumu tvērumā 
ievērojami atšķiras to jauniešu īpatsvars, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu; 

15. prasa īstenot politiku, ar ko atbalsta uzņēmējdarbību sieviešu vidū, nodrošinot viņām 
piekļuvi finansējumam un uzņēmējdarbības iespējām, sniedzot atbilstīgu apmācību un 
ieviešot pasākumus, kas sekmētu darba un privātās dzīves līdzsvaru;

16. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo tas ir 
labs veids, kā veicināt nodarbinātību sieviešu vidū un panākt, lai nodarbinātības līmenis 
sieviešu vidū būtu līdzsvarotāks; aicina dalībvalstis uzlabot dzimumu līdztiesību 
attiecīgajās nozarēs un uzņēmumos, vienlaikus īpašu uzmanību pievēršot sievietēm ar 
invaliditāti, jo viņas darba tirgū ir sevišķi neaizsargātas.
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