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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:

– ņemot vērā 1979. gada ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu,

– ņemot vērā 2009. gada 3. februāra rezolūciju par nediskrimināciju, kas pamatojas uz 
dzimumu un paaudžu solidaritāti1,

A. tā kā ir jāņem vērā paaudžu attiecību dzimumspecifiskais aspekts; 

B. tā kā saskaņā ar stratēģijā „Eiropa 2020” nodarbinātības jomā noteiktajiem tālejošajiem 
mērķiem sieviešu un vīriešu nodarbinātības līmenis vecumā no 20–64 gadiem ir 
jāpalielina līdz 75 % laikā līdz 2020. gadam, vienlaikus risinot demogrāfiskas problēmas;

C. tā kā demogrāfisko pārmaiņu laikā vecāku loma ir īpaši svarīga, jo viņi ir vajadzīgi gan 
darba ņēmēju, gan mātes un tēva statusā, un tā kā šādu divkāršu nastu nedrīkst uzkraut 
vienīgi sievietēm;

D. tā kā demogrāfiskās pārmaiņas ir spēcīgi ietekmējušas personisko un darba dzīvi īpaši 
sieviešu vidū, bet pakalpojumu nepietiekamība, nesamērīgi labklājības maksājumi, lēna 
un sarežģīta integrācija darba tirgū, ilgstoši nestabila vai pagaidu darba posmi un atbalsta 
trūkums jauniem pāriem ir iemesli, kuru dēļ jauni cilvēki atliek ģimenes veidošanu un 
bērnu radīšanu;

E. tā kā sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši un proporcionāli arvien vairāk vecāka gadagājuma 
cilvēku ir sievietes;

F. tā kā tajās dalībvalstīs un reģionos, kuros pastāv efektīvas, elastīgas un integrētas 
labklājības sistēmas, dzimstības līmenis ir augstāks, lai gan sieviešu nodarbinātības 
līmenis ir augsts;

G. tā kā visās Eiropas valstīs problēmu rada profesionālu amatnieku trūkums jaunāko 
paaudžu vidū, savukārt vecāku cilvēku pieredze un prasmes netiek pietiekami novērtētas 
un tāpēc amatniecība var izzust, īpaši tādi amati, ar kuriem parasti vairāk nodarbojās 
sievietes, 

1. aicina, domājot par demogrāfiskajām problēmām un solidaritāti, īpašu uzmanību pievērst 
dzimumu perspektīvai, jo attiecības starp dzimumiem strukturē visu dzīves ciklu no 
dzimšanas līdz vecumdienām, ietekmējot piekļuvi resursiem un iespējām, un nosaka 
dzīves stratēģiju visos posmos;

2. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi īpaši dzimumu aspektā atbalstīt paaudžu solidaritāti ar 
mērķtiecīgas nodokļu politikas palīdzību, ar pasākumiem, kas veicina aktīvas 

                                               
1 OV C 67E, 12.03.2010., 31. lpp.
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vecumdienas, ar mājokļu politiku un ar integrētu bērniem, veciem cilvēkiem, kā arī 
cilvēkiem ar invaliditāti un atkarīgiem cilvēkiem paredzētu pakalpojumu tīkliem ar mērķi 
labvēlīgi ietekmēt darba, ģimenes un personiskās dzīves līdzsvaru;

3. uzsver, ka ir jāvēršas pret atalgojuma atšķirībām starp dzimumiem, kas pašlaik sasniedz 
17 % 27 valstu ES, jo sekas ir zemāki ienākumi pēc pirmā bērna piedzimšanas un vēlāk —
zemākas pensijas un augstāks nabadzības līmenis vecāku sieviešu vidū;

4. uzsver, ka ir svarīga uz indivīdu balstīta sociālā drošība un pensijas tiesības, ņemot vērā 
bez samaksas veikto aprūpes darbu;

5. uzsver, ka apvienot darbu un ģimenes dzīvi ir iespējams tikai tad, ja bez samaksas veiktās 
aprūpes pienākumi tiek taisnīgāk sadalīti starp sievietēm un vīriešiem un ja ir pieejami 
kvalitatīvi ģimenēm paredzēti aprūpes pakalpojumi par pieņemamām cenām; aicina 
dalībvalstis nodrošināt pieejamus, elastīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus par 
pieejamām cenām, īpaši bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamību, cenšoties radīt apstākļus, 
kas ļautu sniegt nepieciešamo aprūpi 50 % bērnu vecumā līdz 3 gadiem un 100 % —
vecumā no 3 līdz 6 gadiem, un aicina uzlabot piekļuvi aprūpei pārējiem atkarīgajiem 
cilvēkiem un nodrošināt piemērotus atvaļinājumu nosacījumus gan mātēm, gan tēviem;

6. atzīst, ka ir jārīkojas, lai uzlabotu ne tikai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
noteikumus, bet arī noteikumus, kas reglamentē paternitātes atvaļinājumu un nodarbināto 
tēvu bērna kopšanas atvaļinājumu;

7. norāda, ka vecākas sievietes darba tirgū bieži cieš no tiešas vai netiešas diskriminācijas un 
no vairāku veidu diskriminācijas un šī situācija ir pienācīgi jārisina;

8. aicina pieņemt pasākumus pensionētu sieviešu un vecāku sieviešu brīvprātīgā darba 
veicināšanai, kuras tādējādi varētu izmantot savas profesionālās prasmes;

9. atzīst, ka vecākām sievietēm piemīt svarīgā aprūpētāju loma, taču viņu iespējas bieži 
netiek pietiekami novērtētas, bet viņas var veicināt darba un ģimenes dzīves saskaņošanu;

10. aicina visu vecumu grupu sievietes pastiprināti iesaistīties mūžizglītības programmās;

11. aicina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu uzraudzīt un analizēt paaudžu attiecības, 
balstoties uz rādītājiem pēc dzimumiem un pēc vecuma grupām;

12. aicina atbalstīt tās iniciatīvas, kuru mērķis ir palīdzēt jauniem un veciem cilvēkiem, kuri 
kopā vēlas veidot paaudžu sadarbības uzņēmumus;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis pārskatīt labklājības sistēmas, jo tās joprojām rada lielas 
vīriešu un sieviešu pensijas līmeņa atšķirības, un apsvērt iespējas ieviest korekcijas 
koeficientus ar nolūku ņemt vērā iemaksu pārtraukumus, kas rodas, strādājot pagaidu 
darbu vai uzņemoties mātes pienākumus;

14. uzskata, ka pakalpojumus mājās vecākiem cilvēkiem varētu atbalstīt un organizēt, veicinot 
autonomus un kooperatīvus darbības veidus, kuru pamatā būtu līgumi ar vietējām 
pārvaldes iestādēm un īpaši ieviesti taloni ģimenēm;
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15. uzskata, ka tādu fenomenu kā digitālā plaisa, kura īpaši skar sievietes un vēl jo vairāk 
vecākas sievietes un kas izraisa profesionālo un sociālo atstumtību, varētu apkarot, ja 
skolas uzņemtos eksperimentālas iniciatīvas ar mērķi sniegt zināšanas informācijas 
tehnoloģiju jomā.
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