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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā pāreju uz jaunu, ilgtspējīgu ekonomiku vajadzētu nevis izmantot kā ieganstu dažādu 
līdztiesības jomas pasākumu skaita samazināšanai, bet gan uzskatīt to par unikālu iespēju 
palielināt sieviešu līdzdalību ES darba tirgū, jo tas ir priekšnoteikums ilgtspējīgas 
izaugsmes un to vajadzību nodrošināšanai, kas saistītas ar ekoloģiskās pārveidošanas 
procesu novecojošas sabiedrības apstākļos;

B. tā kā pāreju uz jaunu, ilgtspējīgu ekonomiku nevajadzētu izmantot kā ieganstu 
visneaizsargātāko un vismazāk kvalificēto darba ņēmēju izstumšanai no darba tirgus; tā kā 
tādēļ ir jācenšas novērst „nokrejošanas” efektu, kas vispirms skartu vismazāk kvalificētos 
darba ņēmējus;

C. tā kā, pamatojoties uz nesen veiktiem pētījumiem, sieviešu līdzdalība visos atbildības 
līmeņos nodrošina uzņēmumiem pievienoto vērtību, jo īpaši šo uzņēmumu saimnieciskās 
darbības attīstības ziņā;

D. tā kā vairums augstskolu diplomu ieguvēju ES un lielākā daļa uzņēmējdarbības, 
pārvaldības un tiesību zinātņu studiju programmu apguvēju ir sievietes, tomēr sievietes, 
kas uzņēmumos un valsts iestādēs ieņem atbildīgus amatus, joprojām ir mazākumā;

E. tā kā galvenokārt ar dzimumu saistītu aizspriedumu dēļ, kuri iesakņojušies izglītības jomā 
un sabiedrībā, sievietes ir nepietiekami pārstāvētas jomās, kuras maldīgi uzskata par 
„vīriešu” jomām, piemēram, informācijas tehnoloģiju, inženierijas, fizikas jomā un tādās 
tehniskajās profesijās kā mehānika un būvniecība;

F. tā kā jaunā ekonomika veidosies novecojošas sabiedrības apstākļos, kam raksturīga 
darbaspēka apjoma samazināšanās, vairāk sieviešu ir jāpiesaista apmaksāta darba 
veikšanai, pielāgojot darba organizāciju un sagatavojot visu nozaru darba devējus 
daudzveidīgākam darba spēkam,

1. uzsver — ņemot vērā, ka nodarbinātības līmeņa atšķirības samazināšana starp vīriešiem 
un sievietēm nodrošināja pusi no Eiropas nodarbinātības līmeņa vispārējā pieauguma un 
ceturtdaļu no gada ekonomiskās izaugsmes līmeņa pieauguma kopš 1995. gada, 
izaugsmes un nodarbinātības potenciāla pilnīga izmantošana jaunajā ekonomikā ir 
iespējama, tikai palielinot sieviešu līdzdalību Eiropas darba tirgū;

2. uzsver — īstenojot pāreju uz jaunu, ilgtspējīgu ekonomiku, ir svarīgi koncentrēties uz 
dzimumu līdztiesību, jo sievietēm ir daudz lielāks risks darba tirgū nokļūt nedrošā stāvoklī 
saistībā ar mainīgiem darba apstākļiem un pastāvīgu atalgojuma atšķirību starp 
dzimumiem; atzīst, ka sievietēm — ja tās vēlas strādāt — ir jāļauj izvēlēties veicamā 
darba veids; aicina dalībvalstu līmenī veidot dzimumu dimensiju ietverošu darba tirgus 
politiku, papildinot to ar programmām, kas dod iespējas sievietēm un ceļ viņu pašapziņu; 
atgādina, ka minēto var panākt, nodrošinot augstāku izglītības standartu attiecībā uz 
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meitenēm un sievietēm priekšmetos, kurus parasti pārsvarā apgūst vīrieši;

3. uzskata — ņemot vērā, ka dzimumu segregācija nodarbinātības jomā, kas izpaužas 
tādējādi, ka darba vietu vērtība un atalgojums ir atkarīgs no tā, vai tās ir galvenokārt 
vīriešu vai sieviešu pārstāvētas profesijas, ir būtisks nevienlīdzības cēlonis, uzskata, ka 
videi draudzīgas darba vietas var būt viens no mehānismiem, kā nodrošināt labāku 
atalgojumu par sieviešu veikto darbu, lai sniegtu sociālos ieguvumus darba ņēmējām un 
tādējādi risinātu ar dzimumu līdzsvaru un dzimumu darba samaksas atšķirību saistīto 
jautājumu;

4. aicina izstrādāt ES iniciatīvu, lai darba devēji, jo īpaši nozarēs, kurās parasti galvenokārt ir 
nodarbināti vīrieši, labāk izprastu nepieciešamību pēc daudzveidīgāka darba spēka un šāda 
darbaspēka priekšrocībām sabiedrības novecošanas apstākļos, un lai nodrošinātu viņiem 
iespējas sagatavoties lielākai daudzveidībai;

5. uzsver, ka videi draudzīgas darba vietas sniedz iespējas veidot būtisku izaugsmes 
segmentu nākotnes Eiropas darba tirgū un ka patlaban Eiropas Savienībā vairāk nekā 
20 miljonu darba vietu var uzskatīt par „videi draudzīgām”, kā arī to, ka jaunākie fakti 
liecina, ka darba vietām atjaunojamās enerģijas nozarē vien ir iespējas līdz 2020. gadam 
divkāršoties, sasniedzot 2,8 miljonus darba vietu; aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt sievietēm vienlīdzīgus apstākļus šo iespēju izmantošanai;

6. norāda, ka ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā ir iespēja modernizēt Eiropu un veicināt 
līdztiesību un ka tos var uzskatīt par stratēģiju, kas papildina fiziskās infrastruktūras 
modernizēšanu, izmantojot ieguldījumus videi draudzīgās tehnoloģijās; uzskata, ka tāpēc 
dzimumu līdztiesības nodrošināšana būtu jānosaka par politisku prioritāti un nozīmīgu 
līdzekli;

7. norāda — ņemot vērā, ka tikai 30 % visu uzņēmēju ir sievietes un ir maz pašnodarbinātu 
sieviešu, vajadzētu novērst šķēršļus, kas pašreiz neļauj sievietēm kļūt par uzņēmējām, jo 
ilgtspējīgā ekonomikā uzņēmējiem ir izšķiroša nozīme produktivitātes un izaugsmes 
nodrošināšanā;

8. aicina dalībvalstis veikt dažus efektīvus pasākumus, jo īpaši tiesību aktu izstrādes ziņā, lai 
veicinātu sieviešu un vīriešu līdzsvarotu pārstāvību uzņēmumu un politisko organizāciju 
atbildīgos amatos; atzinīgi vērtē Norvēģijas valdības lēmumu noteikt abu dzimumu kvotu 
privāto un valsts uzņēmumu valdēs vismaz 40 % apmērā;

9. uzsver — lai novērstu dzimumu segregāciju darba tirgū, ir būtiski īstenot mērķtiecīgu 
darbu, kas ļauj nodrošināt sievietēm visu līmeņu izglītības pieejamību, cīnoties pret 
aizspriedumiem, kas saistīti ar dzimumu, un mūžizglītības iespējas; aicina nodrošināt 
atbilstošas mācības, lai novērstu sieviešu dzimuma darba ņēmēju nepietiekamu pārstāvību 
videi draudzīgās darba vietās, jo, ja sievietes masveidā pamestu zinātnes un tehnoloģijas 
jomu, Eiropas izaugsme un ilgtspējība tiktu kavēta un daudzām talantīgām un 
kvalificētām jaunām sievietēm netiktu nodrošināts darbs un ekonomiskā drošība;

10. aicina dalībvalstis nodrošināt vienlīdzīgu darba iespēju politiku un pieņemt ģimenei 
labvēlīgu darba praksi kā priekšnosacījumu ekonomikas un vides ziņā ilgtspējīgai 
izaugsmei;
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11. aicina izveidot īpašu ES iniciatīvu, lai piesaistītu meitenes tā dēvētajām MINT profesijām 
(matemātikas, informātikas, dabas zinātņu un tehnoloģiju jomā) un cīnītos pret 
stereotipiem, kas joprojām ir plaši izplatīti attiecībā uz šīm profesijām; uzsver, ka 
plašsaziņas līdzekļi un izglītība ir nozīmīgi instrumenti cīņā pret minētajiem stereotipiem;

12. uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgu pārstāvību profesionālajā izglītībā un mūžizglītībā, 
lielāku vērību vajadzētu veltīt tam, lai vīrieši un sievietes varētu īstenot savu lomu ģimenē 
un veikt aprūpes pienākumus; aicina ES un dalībvalstis nodrošināt elastīgas, izmaksu ziņā 
pieejamas un kvalitatīvas bērnu aprūpes iespējas;

13. uzsver, ka jaunas sievietes, kuras no izglītības posma pāriet uz darba tirgu, māceklības 
posmā būtu jāvirza uz jomām, kurās tās ir nepietiekami pārstāvētas, un minētais ir 
jāveicina, skolām, augstskolām, mācību aģentūrām un/vai uzņēmumiem veicot kopīgu 
plānošanu, lai minētās sievietes stabila, nevis nepastāvīga darba pieredzē iegūtu īpašas —
tostarp augstākā un speciālista līmeņa — prasmes un spējas, kā arī iespējas tās īstenot; 

14. aicina ES un dalībvalstis saistībā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmām veltīt 
lielāku vērību sievietēm paredzētu videi draudzīgu darba vietu izveidei, ņemot vērā to, ka 
ESF finansē mācību projektus tādās jomās kā atjaunīgā enerģija un ekotūrisms; uzsver, ka 
ir jāiegulda lielākas pūles, lai palielinātu sieviešu līdzdalības īpatsvaru ESF finansētajos 
projektos, kuros pašlaik šis īpatsvars nepārsniedz 10 %; aicina Eiropas Sociālajā fondā, kā 
arī atjaunošanas plānos un strukturālo pielāgojumu programmās budžeta plānošanā ievērot 
dzimumu līdztiesības principu, lai nodrošinātu, ka šādas programmas vienlīdz piesaista un 
integrē sievietes;

15. uzsver, ka iestāžu centieniem radīt darba vietas jaunā, ilgtspējīgā ekonomikā vajadzētu būt 
mērķtiecīgi vērstiem arī uz to, lai vistrūcīgākie darba ņēmēji, kuri arī ir dinamisks darba 
tirgus elements, uzlabotu savas profesionālās prasmes;

16. aicina Komisiju īpašu uzmanību veltīt vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, jo īpaši sievietēm, 
kuras dzīvo galējā nabadzībā un kuru integrēšanai darba tirgū ir vajadzīgi īpaši 
papildpasākumi;

17. aicina ES un valstu iestādes, kā arī uzņēmumus un sociālos partnerus īpašu uzmanību 
veltīt sociāli atstumto minoritāšu grupu sieviešu, piemēram, romu tautības sieviešu, 
integrācijai;

18. aicina ES un valstu iestādes ar jauno, ilgtspējīgo ekonomiku saistītos jautājumus risināt 
saistībā ar Eiropas tematiskajiem gadiem, piemēram, ar Eiropas gadu cīņai pret nabadzību 
un sociālo atstumtību (2010. gads), Eiropas brīvprātīgā darba gadu (2011. gads) un 
priekšlikumu aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes Eiropas gadam (2012. gads), lai 
uzsvērtu dažādu nozaru politiku nostiprināšanas nozīmīgumu;

19. uzsver nepieciešamību palielināt sieviešu līdzdalību arodbiedrībās netradicionālajās 
nodarbinātības nozarēs, jo, lai nodrošinātu darba vietu sociālo ilgtspējību jaunajā 
ekonomikā, ir izšķirīgi svarīgi aizsargāt sieviešu tiesības, piemēram, tiesības uz vienādu 
atalgojumu, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, taisnīgu darba laiku un 
nediskriminējošu darba vidi;
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20. aicina dalībvalstis noteikt publiskajiem un privātajiem uzņēmumiem pienākumu izstrādāt 
plānus dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā arī sistēmu ziņošanai par gūtajiem 
rezultātiem.
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