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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:

1. uzsver lielo nozīmi, kāda ir pamatiniciatīvai „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību”; aicina dalībvalstis pilnībā izmantot ES programmu „Progress” un 
nākamo Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu, jo īpaši attiecībā uz 
dzimumu līdztiesības mērķu efektīvu īstenošanu; aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai saņemtu Eiropas Sociālā fonda atbalstu un izmantotu finansējumu, kas 
paredzēts īpašām programmām, kuru mērķis ir novērst nabadzību;

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi augstāks nekā 
vīriešiem, kas tikai papildina pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, tostarp tiešu vai 
netiešu diskrimināciju, divkāršu diskrimināciju attiecībā uz sievietēm ar invaliditāti, darba 
samaksas atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, kurā 
raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka sociālā aizsardzība un nepietiekamas tiesības uz 
pensiju; tāpēc prasa Komisijai adresēt dalībvalstīm ieteikumu par to, lai novērstu darba 
tirgus segmentāciju, kuras dēļ sievietēm ir nepietiekamas iespējas strādāt kvalitatīvās 
darbavietās un saņemt pienācīgu algu;

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot bezmaksas 
pieeju valsts aprūpes pakalpojumiem bērniem un apgādājamām personām, kā arī palielinot 
izglītībai un profesionālās kvalifikācijas programmām paredzētos līdzekļus;

4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības pasākumu piemērošanu ir ievērojami samazināti valsts 
izdevumi, kā rezultātā valsts sektorā ir būtiski samazinājies darbavietu un pakalpojumu 
skaits, kā dēļ daudzas sievietes ir spiestas pāriet no algota darba uz neapmaksātu darbu, 
tādējādi viņas pakļaujot augstam nabadzības riskam;

5. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka ir vajadzīgi ienākumu palielināšanas pasākumi, tostarp 
ir jāattīsta minimālo ienākumu sistēmas un sociālās palīdzības programmas cilvēkiem, 
kam ir grūtības apmierināt savas pamatvajadzības, jo īpaši cilvēkiem ar bērniem un 
konkrētāk vientuļajiem vecākiem.


