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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanu privātajā un publiskajā sektorā ES 

(2017/2008(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu un 3. panta 3.  

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. un 10. pantu, 153. panta 1. un 

2. punktu un 157. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. un 33. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvu 2006/54/EC 

par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem 

un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija)1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvu 2010/41/ES 

par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas 

darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar kuru atceļ Padomes Direktīvu 

86/613/EEK2, 

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu 

ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām 

grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas 

baro bērnu ar krūti (Maternitātes atvaļinājuma direktīva)3,  

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko 

groza Maternitātes atvaļinājuma direktīvu (COM(2008)0637), 

– ņemot vērā tā nostāju, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 20. oktobrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/../ES, ar ko groza Padomes 

Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības 

aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā 

pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, un pasākumu 

ieviešanu, lai palīdzētu strādājošajiem saskaņot darba un ģimenes dzīvi4, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 17. decembra Direktīvu 2013/62/ES, ar ko groza 

Direktīvu 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP 

un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu saistībā ar Majotas statusa grozīšanu 

attiecībā uz Eiropas Savienību5, 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 14. marta priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

                                                 
1 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp. 
2 OV L 180, 15.7.2010., 1. lpp. 
3 OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp. 
4 OV C 70 E, 8.3.2012., 163. lpp. 
5 OV L 353, 28.12.2013., 7. lpp. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:52008PC0637
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Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu 

direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (Direktīva par sieviešu 

pārstāvību valdēs) (COM(2012)0614), 

– ņemot vērā tā nostāju, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 20. oktobrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu 

biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem, 

– ņemot vērā 2013. gada 12. marta rezolūciju par dzimumu stereotipu izskaušanu Eiropas 

Savienībā1, 

– ņemot vērā 2013. gada 12. septembra rezolūciju par principa “Vienlīdzīga samaksa 

vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu” piemērošanu2, 

– ņemot vērā 2015. gada 20. maija rezolūciju par grūtniecības un dzemdību 

atvaļinājumu3, 

– ņemot vērā 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par mājsaimniecībās nodarbinātām 

sievietēm un aprūpētājām Eiropas Savienībā4, 

– ņemot vērā 2016. gada 12. maija rezolūciju attiecībā uz to, kā tiek piemērota Padomes 

2010. gada 8. marta Direktīva 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 

96/34/EK5, 

– ņemot vērā 2016. gada 26. maija rezolūciju par nabadzību — dzimuma perspektīva6, 

– ņemot vērā 2016. gada 13. septembra rezolūciju par darba un privātās dzīves līdzsvaram 

labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveidi7, 

– ņemot vērā 2016. gada 15. septembra rezolūciju par Padomes 2000. gada 27. novembra 

Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 

nodarbinātību un profesiju (Nodarbinātības vienlīdzības direktīva), piemērošanu8, 

– ņemot vērā 2015. gada 8. oktobra rezolūciju par Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 5. jūlija Direktīvas 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 

profesijas jautājumos, piemērošanu9, 

– ņemot vērā 2017. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā 

                                                 
1 OV C 36, 29.1.2016., 18. lpp. 
2 OV C 93, 9.3.2016., 110. lpp. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0207. 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0203. 
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0226. 
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0235. 
7 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0338. 
8 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0360. 
9 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0351. 



 

PR\1119973LV.docx 5/10 PE601.154v01-00 

 LV 

2014. un 2015. gadā1, 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 19. jūnija secinājumus “Vienlīdzīgas ienākumu 

gūšanas iespējas sievietēm un vīriešiem — sieviešu un vīriešu pensiju atšķirības 

novēršana”, 

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011.–2020. gads), kas tika pieņemts 

ar Padomes 2011. gada 7. marta secinājumiem2, 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 7. marta Ieteikumu par to, kā ar pārredzamības 

palīdzību nostiprināt principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem 

(2014/124/ES)3, 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada decembra ceļvedi “Jauns mēģinājums pārvarēt darba 

un privātās dzīves līdzsvara izaicinājumus strādājošās ģimenēs”, kā arī ar to saistīto 

apspriešanos ar sabiedrību un ieinteresētajām personām, 

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2015. gada 3. decembra darba dokumentu „Stratēģiskā 

iesaiste dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam” (SWD(2015)0278), īpaši tā 

3.1. nodaļu „Palielināt sieviešu līdzdalību darba tirgū un sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu 

ekonomisko neatkarību”, 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada ziņojumu par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas 

Savienībā, jo īpaši tā 1. nodaļu par sieviešu līdzdalības darba tirgū un vienlīdzīgas 

ekonomiskās neatkarības palielināšanu un 2. nodaļu par dzimumbalstītu darba 

samaksas, ienākumu un pensiju plaisu samazināšanu, 

– ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofond) ziņojumus 

„Dzimumu nodarbinātības atšķirības: problēmas un risinājumi” (2016), „Sociālie 

partneri un dzimumu līdztiesība Eiropā” (2014), „Darba gaitu izmaiņas Eiropā: 

EurWORK gada pārskats” (2014. un 2015. gads) un sesto Eiropas darba apstākļu 

pārskatu (EWCS) (2016), 

– ņemot vērā SDO 1951. gada Konvenciju par vienlīdzīgu atalgojumu, SDO 1994. gada 

Konvenciju par nepilnu darba laiku, SDO 1996. gada Konvenciju par darbu mājās, SDO 

2000. gada Maternitātes aizsardzības konvenciju un 2011. gada SDO Konvenciju par 

pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām, 

– ņemot vērā ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijas 2017. gada 24. marta saskaņotos 

secinājumus “Sieviešu ekonomiskā iespēcinātība mainīgajā darba vidē”, 

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra augsta līmeņa darba grupas sieviešu ekonomiskās 

iespēcinātības jautājumos 2016. gada septembra ziņojumu “Nevienu neatstāt novārtā: 

aicinājums rīkoties, lai panāktu dzimumu līdztiesību un sieviešu ekonomisko 

iespēcinātību”, 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0073. 
2 Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padomes 3073. sanāksme Briselē 

2011. gada 7. martā. 
3 OV L 69, 8.3.2014., 112. lpp. 
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– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0000/2017), 

A. tā kā vienlīdzīga sieviešu līdzdalība darba tirgū un ekonomisko lēmumu pieņemšanā ir 

gan sieviešu iespēcinātības priekšnosacījums, gan tās iznākums; 

B. tā kā sieviešu ekonomiskās iespēcinātības galvenie šķēršļi ir nelabvēlīgas sociālās 

normas, diskriminējoši tiesību akti vai juridiskās aizsardzības trūkums, starp vīriešiem 

un sievietēm nevienlīdzīgi sadalīts neatalgots mājsaimniecības un aprūpes darbs, kā arī 

nepietiekama piekļuve finanšu, digitālajiem un īpašuma aktīviem un tā kā šos šķēršļus 

var palielināt intersekcionāla diskriminācija1; 

C. tā kā sieviešu ekonomiskā iespēcināšana ir vienlaikus pareiza un tālredzīga, jo 

vienlīdzība ir viena no cilvēktiesībām un lielāka sieviešu dalība darba tirgū pozitīvi 

ietekmē IKP izaugsmi un uzņēmumu saimnieciskos panākumus; 

D. tā kā labs darba un privātās dzīves līdzsvars labi ietekmē veselību un sekmē 

ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju, vispārēju dalību darba tirgū, dzimumu līdztiesību, 

nabadzības riska samazināšanu un paaudžu solidaritāti, kā arī palīdz risināt ar 

sabiedrības novecošanu saistītās problēmas un pozitīvi ietekmē dzimstības rādītājus ES; 

E. tā kā publiska darba samaksas kartēšanas, tostarp datu vākšanas, sistēma varētu dot 

iespēju gan uz publisko, gan uz privāto sektoru izdarīt spiedienu izvērtēt atalgojuma 

struktūras un novērst konstatētās dzimumbalstītās atšķirības; 

F. tā kā ir secināts, ka kvotas uzlabo privātuzņēmumu darbības rezultātus un pastiprina 

ekonomikas izaugsmi kopumā, kā arī palīdz labāk izmantot darba tirgus talantu 

rezerves; 

G. tā kā nozarēm vai lomām, kurās pārsvarā nodarbinātas sievietes, parasti ir raksturīgas 

zemākas algas nekā salīdzināmās nozarēs vai lomās, kurās pārsvarā nodarbināti vīrieši, 

un tas ir viens no elementiem, kas rada dzimumbalstītas darba samaksas un pensiju 

plaisas, kuras šobrīd ir attiecīgi 16 % un 40 %; 

H. tā kā SDO ir izstrādājusi sistēmu, pēc kuras darbvietas izvērtē, balstoties uz četriem 

faktoriem, proti, kvalifikāciju, nepieciešamo piepūli, atbildību un darba apstākļiem, un 

tām piemēro svērumus atbilstoši to nozīmībai attiecīgajā uzņēmumā vai organizācijā; 

I. tā kā arodbiedrības var pastiprināt sieviešu ekonomisko iespēcinātību, sekmējot 

vienlīdzīgu darba samaksu un strādājot pie darba un privātās dzīves līdzsvara 

panākšanas attiecīgajā nozarē; 

J. tā kā ir liecības, ka algas ir vienlīdzīgākas tur, kur spēcīgāka ir darba koplīgumu 

                                                 
1 ANO augsta līmeņa darba grupas sieviešu ekonomiskās iespēcinātības jautājumos: “Nevienu neatstāt novārtā: 

aicinājums rīkoties, lai panāktu dzimumu līdztiesību un sieviešu ekonomisko iespēcinātību” (2016. gada 

septembris). 
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slēgšana1, 

I. Vispārīgi apsvērumi  

1. uzskata, ka sieviešu ekonomiskā līdzdalība un iespēcinātība ir svarīga viņu pamattiesību 

nostiprināšanas nolūkā, jo ļauj viņām panākt ekonomisko neatkarību, ietekmēt 

sabiedrību un kontrolēt savu dzīvi; 

2. norāda, ka gada izmaksas, ko rada zemāks sieviešu nodarbinātības līmenis, atbilst 2,8 % 

no ES IKP2, savukārt sievietes izslēgšana no darba tirgus izmaksā EUR 1,2–2 miljonus 

atkarībā no viņas izglītības līmeņa; 

II. Darbības un instrumenti, ar ko uzlabot sieviešu ekonomisko iespēcinātību 

Labāks darba un privātās dzīves līdzsvars 

3. uzstāj, ka, lai dalībvalstis varētu sasniegt “Eiropa 2020” mērķus, tām noteikti ir 

jāsasniedz Barselonas mērķi, tostarp piekļūstama, cenu ziņā pieejama un kvalitatīva 

bērnu aprūpe, iestādes un pakalpojumi; 

4. ir pārliecināts, ka viens no tradicionālo dzimtes lomu stereotipu pārvarēšanas 

priekšnosacījumiem ir vīriešu iesaiste aprūpes pienākumos; turklāt uzskata, ka no 

taisnīgāka neatalgota darba sadalījuma un no vienlīdzīgākas ar aprūpi saistītu 

atvaļinājumu izmantošanas labumu gūtu gan abi dzimumi, gan sabiedrība kopumā; 

Vienāda darba samaksa par vienādu vienādi vērtīgu darbu un darba samaksas kartēšana 

5. uzsver, ka princips, ka par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba 

samaksu, ir ietverts ES Līgumā; šajā sakarā uzsver Komisijas ieteikumu par 

vienlīdzīgas vīriešu un sieviešu darba samaksas principa stiprināšanu pārredzamības 

ceļā; 

6. mudina dalībvalstis un uzņēmumus ieviest darba samaksas pārredzamību, lai izveidotu 

metodes, ar kurām uzņēmumi varētu risināt dzimumbalstītas darba samaksas plaisas 

problēmu, tostarp ar darba samaksas revīzijām un vienlīdzīgas samaksas pasākumu 

iekļaušanu koplīgumu slēgšanā; 

7. uzsver, ka ir jāatzīst un jāpārvērtē darbs, ko parasti veic sievietes, piemēram, darbs 

veselības aprūpes, sociālajā un izglītības sektorā, salīdzinājumā ar darbu, ko parasti veic 

vīrieši; 

8. ir pārliecināts, ka nolūkā panākt vienādu darba samaksu par vienādu vienādi vērtīgu 

darbu vajadzīga skaidra konkrētu darbavietu izvērtēšanas rīku sistēma ar salīdzināmiem 

indikatoriem, kas ļautu noteikt darbavietu vai sektoru “vērtību”; tāpēc aicina Komisiju 

izstrādāt šādu sistēmu un palīdzēt dalībvalstīm to ieviest; 

9. atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru darba vērtība būtu 

jānovērtē un jāsalīdzina, pamatojoties uz tādiem objektīviem kritērijiem kā izglītības, 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-gap. 
2 2013. gadā. Sk. “Dzimumu nodarbinātības atšķirības: problēmas un risinājumi”. 
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profesionālās un apmācību prasības, prasmes, nepieciešamā piepūle un atbildība, 

veiktais darbs un pildāmo uzdevumu būtība; 

Dzimumu kvotas 

10. uzskata, ka publiskajā sektorā kvotas var būt nepieciešamas tad, ja publiskās iestādes 

nepilda savu pienākumu nodrošināt taisnīgu pārstāvību, un ka ar kvotām būtu iespējams 

uzlabot lēmumu pieņemšanas iestāžu demokrātisko leģitimitāti;  

11. atkārtoti aicina Padomi kā svarīgu soli ceļā uz vienlīdzīgu pārstāvību publiskajā un 

privātajā sektorā ātri pieņemt direktīvu, kas reglamentētu biržā kotēto uzņēmumu 

direktoru bez izpildpilnvarām dzimumu līdzsvaru; 

Dzimumu līdztiesības plāni 

12. atzīst, ka Komisija atbalsta dzimumu līdztiesības plānu pieņemšanu pētniecības 

organizācijās un pētniecības finansēšanas organizācijās; 

13. norāda, ka dzimumu līdztiesības plāni uzņēmuma vai nozares līmenī var ietvert dažādus 

cilvēkresursu pasākumus, kas vērsti uz pieņemšanu darbā, darba samaksu, 

paaugstināšanu, apmācību un darba un privātās dzīves līdzsvaru, ka bieži vien tie ietver 

konkrētus pasākumus, piemēram, dzimumneitrālas valodas izmantošanu, seksuālās 

uzmākšanās novēršanu, nepietiekami pārstāvētā dzimuma darbinieku iecelšanu 

augstākajos amatos, nepilna laika darbu un tēvu līdzdalību bērnu aprūpē, un ka 

dalībvalstīs pastāv dažādas pieejas attiecībā uz šādu pasākumu obligātu ieviešanu; 

Koplīgumi un sociālie partneri 

14. uzsver, ka nolūkā panākt sieviešu un vīriešu pārstāvības līdzsvaru izšķirīgi svarīgi ir 

nodrošināt dzimumu līdzsvaru koplīguma slēgšanas sarunās, un tāpēc uzskata, ka 

arodbiedrībām būtu jānostiprina sieviešu pozīcijas sociālās partnerības struktūrā, it īpaši 

lēmumu pieņemšanas pozīcijās, un jārisina sarunas par dzimumu līdztiesības plāniem 

uzņēmumu un nozaru līmenī; 

15. aicina Komisiju cieši sadarboties ar sociālajiem partneriem, lai tie varētu labāk pildīt 

savu uzdevumu atklāt slēptu dzimumneobjektivitāti darba samaksas likmju noteikšanā 

un novērtēt darbu, nepieļaujot dzimumneobjektivitāti; 

III. Ieteikumi, kā uzlabot sieviešu ekonomisko iespēcinātību 

16. uzskata, ka pastāvošajos ekonomiskajos modeļos un praksēs netiek ņemtas vērā 

dzimumbalstītas atšķirības un tie nepietiekami reaģē uz dzimumbalstītu plaisu 

novēršanas vajadzību; šajā sakarā uzskata, ka ir jāpārskata nodokļu politika un 

izdevumu prioritātes krīzes apstākļos, lai ņemtu vērā sievietes kā ekonomikas 

dalībnieces; 

17. prasa pārdomāt makroekonomikas uzsvara punktus, lai pārvērtētu publisko izdevumu 

prioritātes un gan sievietes, gan vīrieši varētu gūt labumu no ieguldījumiem sociālajā 

infrastruktūrā; 

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības ziņā Eiropa, bez šaubām, ir viena no pasaules 

līderēm. Tomēr, lai panāktu izcilību līdztiesības un sieviešu iespēcinātības ziņā, 

priekšnoteikums ir vienlīdzīga sieviešu dalība darba tirgū un ekonomisko lēmumu 

pieņemšanā.  

Jaunākie statistikas dati liecina, ka ES ir vien pusceļā uz dzimumu līdztiesību. 2015. gada 

EIGE dzimumu līdztiesības indekss rāda, ka ES nav bijis gandrīz nekāds progress un 

līdztiesība palielinājusies vien nebūtiski.  

 

Daudzās valstīs galvenie sieviešu ekonomiskās iespēcinātības šķēršļi ir dažādas sociālās 

normas vai diskriminējoši tiesību akti. Lai gan sievietēm vidēji ir augstāks izglītības līmenis 

nekā vīriešiem, darba samaksas dzimumplaisa joprojām ir ļoti plaša, proti, 16,1 %, un tāpat 

arī satraucošā pensiju plaisa, kas ir 40,2 %, lai gan šis rādītājs dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs. Lai 

sievietes darba tirgū varētu iesaistīties tādā pašā mērā kā vīrieši, nepieciešams arī 

vienlīdzīgāks neatalgota mājsaimniecības darba sadalījums. Tiklīdz neatalgots 

mājsaimniecības darbs tiks veikts kopā un tik dalīts vienlīdzīgi un tiklīdz tiks sasniegti 

Barselonas mērķi, būs izveidots stingrāks pamats labākam darba un privātās dzīves 

līdzsvaram, kas ļaus sievietēm darboties vienlīdzīgos konkurences apstākļos.  

 

Iespēja konkurēt vienādos apstākļos ir viena no cilvēktiesībām, un pret to nevajadzētu nekādi 

vērsties, jo ikvienam ir vienas un tās pašas tiesības un nevienu nedrīkst diskriminēt — 

neatkarīgi no identitātes vai bioloģiskā dzimuma. Turklāt tā nav tikai viena no cilvēktiesībām: 

vienlīdzīgāks darba tirgus ir izdevīgs. Sievietes lielākā mērā nekā vīrieši nebrīvprātīgi strādā 

nepilna laika darbu, un līdz ar darba samaksas atšķirībām tas rada lielus dalībvalstu nodokļu 

ieņēmumu zudumus. Saskaņā ar Eurofound datiem zemāka sieviešu nodarbinātības līmeņa 

izmaksas gadā atbilst 2,8 % no ES IKP1, savukārt sievietes izslēgšana no darba tirgus viņas 

darba dzīves laikā izmaksā EUR 1,2–2 miljonus atkarībā no viņas izglītības līmeņa.  

 

Sieviešu ekonomiskās iespēcinātības panākšanā lietderīgi ir dažādi instrumenti. Darba 

samaksas plaisas pastāvēšana rada būtisku problēmu attiecībā uz vienādu samaksu par 

vienādu un vienādi vērtīgu darbu. Lai panāktu, ka par vienādu darbu ir vienāda samaksa, 

nepieciešama sistemātiska kartēšana, kas ļautu pārliecināties, vai publiskais un privātais 

sektors ievēro šo principu.  

 

Lai uzlabotu nepietiekamo sieviešu ekonomiskās iespēcinātības līmeni ES, jāpanāk, ka 

tradicionālos sieviešu darbus uzskata par tikpat vērtīgiem kā tradicionālos vīriešu darbus. Šajā 

nolūkā nepieciešams, lai attiecīgās nozares, kurās lielākoties strādā sievietes, nodrošina 

labāku atalgojumu.  

 

Kā jau minēts, lielākai sieviešu dalībai darba tirgū būs vien labvēlīga ietekme. Attiecībā uz 

uzņēmumu valdēm un augsta līmeņa lēmumu pieņemšanu publiskajā sektorā sieviešu 

iekļaušanai ir bijušas pozitīvas sekas. Mēs aicinām Padomi ātri pieņemt direktīvu, kas 

reglamentētu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām dzimumu līdzsvaru 

(Direktīvu par sieviešu pārstāvību valdēs). Šajā jomā ir vērojams progress, taču tas ir pārāk 

                                                 
1 2013. gadā. Sk. “Dzimumu nodarbinātības atšķirības: problēmas un risinājumi”. 
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lēns. Vislielākais progress sasniegts valstīs, kas pieņēmušas saistošus tiesību aktus par 

kvotām. Svarīgi ir arī rādīt priekšzīmi. Pašlaik ES iestāžu augsta līmeņa / augstākajos amatos 

ir ļoti maz sieviešu, un ir jāpanāk krasas pārmaiņas.  

 

Dzimumu līdztiesības plāni ir instrumenti, kas dažādos veidos vēršas pret nevienlīdzību darba 

vietā, pievēršoties pieņemšanai darbā, darba samaksai, paaugstināšanai, apmācībai un darba 

un privātās dzīves līdzsvaram. Turklāt dzimumu līdztiesības plāni var palīdzēt novērst arī 

seksuālo uzmākšanos. 32 % seksuālās uzmākšanās gadījumu ES sievietes piedzīvojušas savā 

darbavietā, un šādas vardarbības pieredzes dēļ daudzas sievietes maina savus paradumus, 

izvairoties palikt vienatnē ar kolēģi vai priekšnieku. Pret uzmākšanos nav pieļaujama nekāda 

iecietība, un visiem, arī sievietēm, jādod iespēja savā darba vidē justies droši.  

 

Līdz 2020. gadam atlikuši vien trīs gadi, un mums vēl jāsasniedz ļoti vērienīgi mērķi, ko paši 

sev noteicām. Mēs nedrīkstam atzīt zaudējumu, un mums ir jāturpina strādāt pie tā, lai 

sasniegtu mērķus attiecībā uz sieviešu iespēcinātību un iesaistīšanos darba tirgū. Mums ir 

jāuzņemas vadība, stingri uzstājot, ka nekāda nevienlīdzība nav pieļaujama un ka gan 

publiskajam, gan privātajam sektoram jāuzņemas atbildība par nevienlīdzību, ko tie uztur, 

pieļaujot šajā ziņojumā aplūkotās problēmas. 


