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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 58,9 % no akadēmiskajiem grādiem Eiropas Savienībā ir piešķirti sievietēm, tomēr 
sieviešu, kuras ieguvušas doktora grādu, īpatsvars ir tikai 43 %, un sieviešu profesoru 
īpatsvars ir vēl mazāks — tikai 15 %;

B. tā kā Komisijas paziņojumā „Jauns stimuls Eiropas sadarbībai profesionālās izglītības un 
apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju Eiropa 2020” (COM(2010) 296) nav ņemts vērā 
dzimumu līdztiesības aspekts,

1. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts programmas profesionālās izglītības un apmācības 
jomā, kuras nodrošinātu dzimumu līdztiesības ievērošanu, veicināt integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesībai kā prioritāti šajā jomā turpmāk veicamajām darbībām un 
pasākumiem un garantēt vienlīdzīgas iespējas darba tirgū visām sievietēm neatkarīgi no 
viņu juridiskā statusa, rases, vecuma, dzimumorientācijas, etniskās izcelsmes vai 
reliģiskās pārliecības; uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt tādu mācīšanas praksi, kas veicina 
vīriešu un sieviešu līdztiesību un palīdz cīnīties pret aizspriedumainiem stereotipiem;

2. norāda, ka augstvērtīgas profesionālās izglītības pamatā ir kvalitatīva un dzimumneitrāla 
vispārīgā izglītība, un mudina dalībvalstis nodrošināt, lai mācību materiālos nebūtu 
iekļauti pēc dzimumpiederības veidoti profesiju piemēri, un tā nodrošināt, ka jau no agras 
bērnības tiek rosināta zēnu un meiteņu interese par visām profesionālās izaugsmes 
iespējām;

3. mudina dalībvalstis nodrošināt, lai pamatizglītības noslēgumā tiktu veikta profesiju 
piemērotības izvērtēšana;

4. lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības aspekta ievērošanu izglītībā un veicinātu atbilstošāku 
apmācību, aicina Komisiju un dalībvalstis rosināt efektīvu partnerību veidošanos starp 
ieinteresētajām personām, kuras pārstāv izglītības jomu, sociālajiem partneriem un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un rosināt plašāku sadarbību ar uzņēmumiem;

5. aicina Komisiju un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (CEDEFOP) izvērtēt 
dzimumu līdztiesības aspekta ievērošanu, vērtējot padarīto saistībā ar Briģes paziņojumu 
par prioritātēm ciešākai Eiropas sadarbībai profesionālās izglītības un apmācības jomā 
laikposmam no 2011. līdz 2020. gadam, jo īpaši attiecībā uz mūžizglītības pieejamību, tā 
nodrošinot, ka sievietēm un vīriešiem ir iespējas mācīties jebkurā dzīves posmā, un 
nodrošinot plašākas un elastīgākas iespējas praksē iegūt izglītību un apmācību;

6. norāda, ka duālā sistēma (gan praksē, gan mācību iestādē iegūta izglītība) dažās 
dalībvalstīs ir izrādījusies veiksmīga, pateicoties uzņēmumu sadarbībai un mijiedarbībai, 
nodrošinot ar profesionālo izaugsmi saistītu apmācību;

7. aicina dalībvalstis saskaņā ar stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem un 
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pamatiniciatīvām veicināt spēcīgāku saikni starp profesionālo izglītību un darba tirgus 
vajadzībām, piemēram, uzlabojot akadēmiskās un profesionālās orientācijas konsultāciju 
pakalpojumus un veicinot sievietēm paredzētu prakses un stažēšanās līgumu ieviešanu, kā 
arī nodrošināt jaunas apmācības iespējas, tostarp zinātnes, matemātikas un tehnoloģiju 
jomā, lai sievietes būtu vairāk piemērotas darbam tehniskās un zinātniskās nozarēs, 
netradicionālās profesijās, kā arī zemas oglekļa emisijas un augsto tehnoloģiju nozarēs 
tautsaimniecībā, šai nolūkā radot pastāvīgas un pienācīgi atalgotas darba vietas;

8. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai sievietēm par samērīgu maksu būtu pieejama kvalitatīva, 
plaša un elastīga profesionālā izglītība un apmācība, arī iespējas visa mūža garumā saņemt 
tieši sievietēm paredzētas profesionālās orientācijas un profesionālās izaugsmes 
konsultācijas par kvalifikācijas prasībām jebkurā profesijā, un nodrošināt, ka attiecīgā 
izglītība un apmācība ir piemērota sievietēm ar dažādu izcelsmi, tā efektīvi veicinot viņu 
izredzes iegūt kvalitatīvu un pienācīgi atalgotu darbu, un ka tā atbilst viņu 
daudzpusīgajām apmācības vajadzībām, tostarp šādām:

– individuāla profesionālā izglītība un apmācība, kas veicina profesionālo izaugsmi,

– sievietēm piemērotas iespējas pāriet no neformālas uz formālu mācīšanos,

– spēja pielāgoties dažādiem mācīšanās stiliem,

– iespēja kontaktēties ar iedvesmojošām personībām un mentoriem,

– elastīgiem darba noteikumiem un nepilna darba laika līgumiem piemērotu programmu 
izstrādāšana,

– konkrētām vajadzībām piemērotas iespējas mācīties tiešsaistē;

9. lai atbalstītu ģimenes un darba dzīves saskaņošanu un lai palīdzētu sievietēm, kuras dzīvo 
lauku rajonos, aicina dalībvalstis piedāvāt tālākapmācību datortehnoloģiju jomā, tā 
nodrošinot darba ņēmējām sievietēm tāldarba iespējas;

10. uzsver, cik svarīgi ir apgūt un uzlabot valodu prasmes, jo tas ir līdzeklis, kas veicina 
pašapziņu, pielāgošanās spēju un starpkultūru saziņas prasmes;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai struktūrfondu, tostarp Eiropas Sociālā 
fonda, līdzekļi tiktu optimāli izmantoti konkrētām programmām, kuras veicina 
mūžizglītību un rosina vairāk sieviešu iesaistīties mūžizglītības procesā un kuru mērķis ir 
palielināt sieviešu līdzdalību profesionālās izglītības un apmācības sistēmā, šai nolūkā 
izmantojot arī atbilstīgi finansētus pasākumus, kas izstrādāti īpaši šī mērķa sasniegšanai; 
pieprasa izmēģinājuma projektā „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” izstrādāt konkrētas 
darbības, kas veicinātu uzņēmējdarbību sieviešu vidū;

12. uzsver pedagogu un apmācības personāla lomu, kuri sekmē dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanu profesionālās izglītības un apmācības jomā, un pieprasa izstrādāt mobilitātes 
programmas, tādas kā programmu „Leonardo da Vinci” un stažieru projektu, iekļaujot 
tajās tieši sievietēm paredzētas darbības, lai veicinātu to, ka viņas mūža garumā apgūst 
attiecīgas iemaņas, kas ļauj viņām iekļauties vai atgriezties darba tirgū;
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13. pieprasa īstenot īpašu ES iniciatīvu, lai rosinātu meiteņu interesi par tā dēvētajām MINT
profesijām (matemātikas, informātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju jomā) un lai cīnītos 
pret stereotipiem, kuriem attiecībā uz šīm profesijām joprojām ir dominējoša nozīme; 
uzsver, ka izšķiroša nozīme šo stereotipu apkarošanā ir medijiem un izglītībai;

14. aicina dalībvalstis izstrādāt darba devējiem paredzētas iniciatīvas, kas sekmētu sieviešu 
vajadzībām piemērotas rentablas un elastīgas apmācības iespējas mikrouzņēmumos un 
mazajos uzņēmumos; mudina Komisiju un visas dalībvalstis apņēmīgi cīnīties pret vīriešu 
un sieviešu darba samaksas nevienlīdzību, lai līdz 2020. gadam izskaustu ar 
dzimumpiederību saistītu darba samaksas atšķirību, kas pašlaik ir 18 %;

15. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus veicināt iespējas profesionālo izglītību un 
mācības saskaņot ar ģimenes dzīvi, nodrošinot, ka ir pieejama bērnu aprūpe un praktisko 
nodarbību laiki ir pielāgoti laikam, ko bērni pavada skolā.
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