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IEROSINĀJUMI
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus
ierosinājumus:
A. tā kā pētījumi liecina, ka „jaunās ekonomikas” apstākļos pastiprināsies sociālās
nevienlīdzības un jo īpaši dzimumu nelīdztiesības tendences;
B. tā kā darba tirgū sievietēm ir salīdzinoši sliktākas iespējas un neproporcionāli daudz
sieviešu ir nodarbinātas nepilnas slodzes darbā, kā arī jauna, bieži vien riskanta veida
darbā, līdz ar to viņām ir apgrūtinātas iespējas pilnā mērā izmantot sociālās tiesības un
sociālos pabalstus;
1. norāda, ka dzimumu līdztiesības veicināšanai ir sevišķi svarīgi pieņemt pasākumus, lai
paplašinātu darbinieku tiesības uz sociālo drošību un sociālajiem pabalstiem tajos
gadījumos, kad darbiniekiem ir nepilnas slodzes darbs vai elastīgs, vai nestandarta darba
režīms, ņemot vērā to, ka lielākā daļa nodarbināto personu ir sievietes;
2. aicina Komisiju apspriežu procesā efektīvi īstenot integrētu pieeju dzimumu līdztiesības
nodrošināšanai; norāda, ka Komisijas Zaļajā grāmatā (COM(2006)0708) nav pievērsta
uzmanība tam, vai ierosinātajām izmaiņām nebūs atšķirīga iedarbība uz dzimumiem;
3. uzsver, ka konkurences spiediens ir veicinājis ekonomiskās nevienlīdzības pastiprināšanos
un palielinājis pieprasījumu pēc elastīgiem darba nosacījumiem, un tas negatīvi iespaidojis
sieviešu situāciju attiecībā uz darba samaksas atšķirībām, amatu un nozaru segregāciju, kā
arī uz materiālās neatkarības un sociālās aizsardzības izredzēm;
4. norāda, ka tad, ja sieviešu nodarbinātības veicināšana tiks īstenota, nenovēršot
nevienlīdzīgu mājsaimniecības pienākumu sadali, negarantējot pietiekamus bērnu aprūpes
pakalpojumus un neveicinot grūtnieču un ar krūti barojošu sieviešu aizsardzību, tad
palielināsies sieviešu vispārējā noslogotība;
5. aicina dalībvalstis sekmēt sieviešu un vīriešu iespējas veidot karjeru visas dzīves garumā,
lai darba ņēmēji varētu izmantot aprūpes sniegšanas un mūžizglītības iespējas, nezaudējot
tiesības uz pensiju un citiem sociālajiem pabalstiem; uzsver, ka to varēs panākt, nevis
sašaurinot, bet papildinot darba likumdošanu, kā arī uzlabojot sociālo aizsardzību.
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