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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā nestabilās darba attiecībās strādā galvenokārt sievietes un Eiropas Savienībā, 
neraugoties uz spēkā esošo tiesisko regulējumu, joprojām pastāv atšķirības attiecībā uz 
sieviešu nodarbinātības iespējām, darba kvalitāti, iztikas ienākumiem un vienādu 
atalgojumu par vienādu un līdzvērtīgu darbu;

B. tā kā nestabilās darba attiecībās strādājošo sieviešu pārsvars būtiski veicina joprojām 
nemainīgi lielās atalgojuma atšķirības starp dzimumiem; ņemot vērā, ka darba kvalitātes 
uzlabošana sievietēm tādēļ mazinās atalgojuma atšķirības starp dzimumiem;

C. tā kā ES joprojām atbalsta to, ka visās jomās jāņem vērā dzimumu līdztiesības aspekts; tā 
kā saskaņā ar nodarbinātības politiku aktīvi jāveicina vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem;

D. tā kā pastāv risks, ka sievietes noteiktos gadījumos var nonākt cilvēka necienīgos darba 
apstākļos, un tieši tādēļ viņām, jo īpaši grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, 
ir jāvelta īpaša uzmanība;

E. tā kā globalizācija un pašreizējā kopējā ekonomiskā situācija, kā arī attīstība tehnoloģijas 
jomā maina darba attiecības un darba ņēmēju uzdevumu būtību;

F. tā kā ļoti iespējams, ka nestabilās darba attiecībās strādājošas sievietes nav informētas par 
savām tiesībām, un pastāv liels risks, ka šīs sievietes netiek tiesiski aizsargātas un/vai tiek 
nelikumīgi atlaistas no darba;

G. tā kā ir svarīgi, ka visiem darba ņēmējiem, tostarp sievietēm nestabilās darba attiecībās, ir 
tiesības uz profesionālo izglītību un tālākizglītību;

H. tā kā, ņemot vērā nestabilās darba attiecībās strādājošu sieviešu skaita palielināšanos, 
arvien vairāk sieviešu draud nabadzība,

1. aicina dalībvalstis efektīvāk īstenot Direktīvas 2006/54/EK noteikumus;

2. prasa, lai Eiropadomes sanāksmes laikā tiktu panākta vienošanās par vadošām 
pamatnostādnēm un konkrētiem pasākumiem, ar ko, īstenojot ES stratēģiju 2020. gadam, 
saglabā pašreizējās un rada jaunas darbavietas;

3. aicina dalībvalstis un Komisiju paredzēt un īstenot pasākumus, ar ko meitenēm un 
jaunām sievietēm nodrošina iespējas iegūt labu izglītību un studēt, īpašu uzmanību veltot 
meitenēm un jaunām sievietēm migrantēm; turklāt uzsver, ka sievietēm, kuras darbu 
atstājušas bērna dzimšanas dēļ, ir aktīvi jādarbojas, lai atgrieztos savā profesijā;

4. aicina Komisiju, izmantojot jauno nodarbinātības stratēģiju, censties integrēt nestabilās 
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darba attiecībās strādājošas sievietes sociālās drošības un darba tiesību aizsardzības 
sistēmās neatkarīgi no viņu darba statusa;
norāda, ka ir ļoti svarīgi, lai sievietes nestabilās darba attiecībās un viņu ģimenes būtu 
materiāli nodrošinātas bezdarba un maternitātes gadījumā; aicina dalībvalstu valdības 
palielināt materiālā nodrošinājuma apjomu un ilgumu, lai izveidotu pienācīgu sociālās 
drošības tīklu;

5. aicina Eiropas Komisiju atbalstīt dalībvalstis kampaņas veidošanā, ar kuru darba ņēmēji 
nestabilās darba attiecībās pakāpeniski nonāk pastāvīgās darba attiecībās; aicina Eiropas 
Komisiju atbalstīt programmu, ar kuru darba ņēmējus informē par to, kāda ietekme un 
kādas sekas ir nestabilām darba attiecībām, tostarp drošībai un veselības aizsardzībai 
darba vietā;

6. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis īstenot pasākumus, lai mazinātu sieviešu divkāršo 
noslogojumu, kas ir viens no iemesliem, kāpēc nestabilās darba attiecībās galvenokārt 
strādā sievietes; lai mazinātu nestabilas darba attiecības, prasa uzlabot iespējas apvienot 
profesionālo un privāto dzīvi, strādājot pastāvīgās darba attiecībās;

7. aicina dalībvalstis atvieglot bērnu aprūpes tīklu darbību un īstenot Barselonā noteiktos 
mērķus bērnu aprūpes jomā, lai piedāvātu alternatīvas iespējas gadījumos, kad cilvēki 
bērnu aprūpes tīklu trūkuma dēļ nevar strādāt pilnu slodzi, atvieglotu iespējas sievietēm, 
kas to vēlas, strādāt pilnu slodzi un uzlabotu sieviešu dalību darba tirgū, kā arī viņu 
ekonomisko neatkarību; aicina dalībvalstis novērst šķēršļus, kuru dēļ sievietes nestrādā 
viņām paredzēto darba stundu skaitu — neatkarīgi no tā, vai runa ir par nepilnu vai pilnu 
slodzi; uzsver vajadzību pēc iztikas ienākumiem un visu sociālās drošības pakalpojumu 
pieejamības gan pilnas, gan nepilnas slodzes gadījumā; uzsver pašreizējās situācijas 
bīstamo attīstību, kas liecina par to, ka nestabila darba dēļ dažās nozarēs nabadzībā 
nonākušas galvenokārt sievietes ar maziem bērniem;

8. aicina dalībvalstis ievērot, lai noteikumus par pensionēšanos attiecinātu arī uz darba 
ņēmējiem, kas strādā nepilnu slodzi;

9. aicina dalībvalstis īstenot ar pensijām, nodokļiem saistītās tiesības, kā arī sociālās 
apdrošināšanas un sociālās un ģimenes tiesības tā, lai nodrošinātu patstāvīgas dzīves 
iespējas gan precētām, gan neprecētām sievietēm un vīriešiem;

10. uzskata, ka apstākļus, kuros atrodas sievietes nestabilās darba attiecībās, var uzlabot, 
izmantojot pensijas pabalsta sistēmu noturību, iespējas saņemt aizdevumu pašpalīdzības 
projektiem, kā arī programmas darbavietu radīšanai un alternatīvu ienākumu avotu 
apgūšanai;

11. atkārtoti aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis pastiprināt instrumentus un uzlabot 
tiesisko regulējumu, lai novērstu atalgojuma atšķirības starp dzimumiem;

12. uzstāj, lai standarta darbavietas turpmāk veidotu saskaņā ar laba darba principiem un tās 
nepārvērstos nestabilās darbavietās; prasa labāk regulēt darba tirgus, izmantojot stingras 
darba pārbaudes, lai mazinātu to darba ņēmēju skaitu, kuri strādā nestabilās darba 
attiecībās;



AD\821594LV.doc 5/6 PE439.838v02-00

LV

13. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis izstrādāt stratēģijas attiecībā uz nestabilām darba 
attiecībām, lai galveno uzmanību vērstu uz cilvēka cienīgu un „zaļu” darbavietu izveidi 
un vienlaikus ņemtu vērā vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu nodarbinātību;

14. stingri aicina dalībvalstis ieviest konkrētus pasākumus, lai līdz 2020. gadam katrā 
dalībvalstī par 10 % samazinātu atalgojuma atšķirības starp dzimumiem un līdz ar to 
Eiropas Savienībā vidējo atalgojuma, tostarp pensijas, atšķirību starp dzimumiem, jo tas 
ir priekšnosacījums dzīves līmeņa uzlabošanai, cīņai pret nabadzību un ekonomikas 
izaugsmes veicināšanai;

15. aicina Komisiju, dalībvalstis un sociālos partnerus atvieglot arodbiedrību un uzņēmumu 
padomju līdzdalības iespējas un to tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā attiecībā uz 
visu kategoriju darba ņēmējiem neatkarīgi no tā, ar kādiem nosacījumiem viņi pieņemti 
darbā, un paredzēt sankcijas par šķēršļu radīšanu arodbiedrību līdzdalībai; mudina 
sociālos partnerus savos forumos uzlabot sieviešu pārstāvību visos līmeņos; turklāt 
mudina dalībvalstis piedāvāt konsultācijas, kas ir viegli pieejamas sievietēm, kuras nevar 
izmantot uzņēmuma sniegtu atbalstu, piemēram, privātās mājsaimniecībās nodarbinātām 
sievietēm;

16. aicina Komisiju, ņemot vērā dalībvalstīs gūtos rezultātus, izstrādāt tām pamatnostādnes 
attiecībā uz paraugpraksi cīņā pret tiešu un netiešu diskrimināciju, kā arī to, kā 
visaptveroši ņemt vērā dzimumu līdztiesības aspektu un mazina nestabilas darba 
attiecības, kurās strādā sievietes;

17. aicina Komisiju un dalībvalstis reglamentēt sezonas strādājošo sociālo un tiesisko statusu 
un nodrošināt viņu sociālo drošību; šajā sakarībā norāda, ka sezonas strādājošie ir 
strādājošie, kas noslēguši oficiālu vai neoficiālu darba līgumu, kura noslēgšanas laiks un 
ilgums ir lielā mērā atkarīgs no sezonāliem faktoriem, piemēram, ar gadalaiku saistītiem 
dabas apstākļiem un/vai ražas laika lauksaimniecībā.
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