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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 vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi (VNSP) būtiski sekmē sociālās atstumtības 
un diskriminācijas izskaušanu, cilvēktiesību un cilvēka cieņas aizsargāšanu un veicina 
sociālo taisnīgumu un aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību, paaudžu solidaritāti, 
bērna tiesību aizsardzību, darba un privātās dzīves saskaņošanu un ekonomiskās, sociālās 
un reģionālās kohēzijas sasniegšanu; 

B. tā kā sociālo pakalpojumu jomā gan no sektorālā, gan nodarbinātības viedokļa dzimumu 
segregācija nelabvēlīgi ietekmē darba apstākļus un atalgojuma līmeņus un tā kā 
neapmaksātu darbu mājsaimniecībās, bērnu aprūpi un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpi 
parasti veic sievietes;

C. tā kā vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi un jo īpaši piekļuve bērnu, vecāka 
gadagājuma cilvēku un citu apgādājamo personu aprūpes pakalpojumiem ir būtiski 
sieviešu un vīriešu līdztiesīgai pārstāvībai darba tirgū, izglītībā un apmācībā;

D. tā kā vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu paplašināšana ir dzinējspēks, kas darba 
tirgū iesaistījis vairāk sieviešu,

1. mudina dalībvalstis saglabāt piekļuvi pieejamiem, cenu ziņā samērīgiem, augstas 
kvalitātes sociālajiem pakalpojumiem, kā tas bija straujas ekonomiskās izaugsmes laikā, 
un garantēt nediskriminējošu piekļuvi šiem pakalpojumiem neatkarīgi no dzimuma, 
ienākumiem, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma, 
dzimumorientācijas vai nodarbinātības apstākļiem; uzskata, ka sociālie pakalpojumi ir 
pamats, kas nodrošina dzimumu līdztiesību, jo līdz ar veselības aprūpes pakalpojumiem 
un bērnu aprūpes iespējām tie ir viens no mērķiem, cenšoties palielināt sieviešu 
nodarbinātības līmeņus un līdztiesību kopumā;

2. ir pārliecināts, ka ir jānovērš pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze un ka turpmākie 
ekonomikas plāni nedrīkst apdraudēt vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu attīstību, jo 
tas ilgtermiņā var nelabvēlīgi ietekmēt nodarbinātības izaugsmi, ekonomikas attīstību ES, 
fiskālo iemaksu palielināšanos, dzimstības līmeņu pieaugumu un sieviešu un vīriešu 
līdztiesības panākšanu;

3. norāda, ka VNSP paplašināšana ir dzinējspēks, kas darba tirgum piesaista vairāk sieviešu, 
un atzīmē 2008. gada darbaspēka apsekojumu, kurā minēts, ka sievietes ir 79 % no 
nodarbinātajiem veselības aprūpes pakalpojumu jomā, 81 % — mājaprūpes pakalpojumu 
jomā un 83 % — ar pakalpojumu sniegšanu dzīvesvietā nesaistīta sociālā darba jomā;

4. aicina dalībvalstis izveidot mūsdienīgas un proaktīvas labklājības stratēģijas, ar kurām 
nodrošināt sociālo izdevumu efektivitāti un rezultativitāti, ņemot vērā arī dzimumu 
līdztiesības principus; norāda, ka šīs politikas nostādnes, tostarp iekļaujošu darba tirgu, 
profilakses un rehabilitācijas veicināšana, sākotnēji var prasīt vairāk līdzekļu, tomēr 
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ilgtermiņā tai vajadzētu nodrošināt izmaksu ietaupījumus un uzlabot pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti;

5. lai pakalpojumus pēc iespējas pieskaņotu patērētāju individuālām vajadzībām un uzlabotu 
pakalpojumu kvalitāti, aicina lielāku uzmanību pievērst apmācības un sagatavošanas 
kursu rīkošanai cilvēkiem, kuri strādā ar sevišķi neaizsargātām grupām, piemēram, ar 
bērniem, grūti audzināmiem jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem;

6. uzsver, ka ir būtiski veicināt tādu pieeju, kas ir vairāk orientēta uz patērētājiem un kas 
viņiem piešķir lielākas pilnvaras, ņemt vērā dzimumu aspektu un palielināt iespēju 
izmantot sociālās tiesības, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgām grupām, piemēram, 
vientuļajām mātēm, sievietēm ar invaliditāti, no dzimumnoziegumiem cietušām sievietēm, 
imigrantēm, mazākumtautību sievietēm, mazkvalificētām sievietēm un vecāka 
gadagājuma sievietēm, jo apstākļos, kuros pakalpojumu lietotāju vajadzības kļūs aizvien 
specializētākas un sarežģītākas, šīs grupas ir sevišķi neaizsargātas pret nabadzību un 
vairāk pakļautas riskam nonākt nabadzībā; aicina Komisiju nodrošināt un saglabāt 
vispārēju piekļuvi veselības aprūpei un sociālajiem pakalpojumiem un ierosināt efektīvas 
stratēģijas, ar kurām izskaust daudzkārtēju diskrimināciju;

7. ierosina dalībvalstīm, nosakot vispārējas nozīmes sociālos pakalpojumus, ņemt vērā ar 
dzimumu saistītos pakalpojumus, jo īpaši tieši sievietēm paredzētus konsultāciju un 
sociālos pakalpojumus, un būtiskus pakalpojumus, kas uzlabo sieviešu dzīves kvalitāti un 
līdztiesību, piemēram, veselības pakalpojumus, sevišķi dzimumveselības un reproduktīvās 
veselības pakalpojumus, izglītību un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpi;

8. prasa Komisijai iespēju vienlīdzības veicināšanu izmantot kā rādītāju, ar ko novērtēt 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu efektivitāti;

9. norāda, ka ekonomikas un finanšu krīze un dalībvalstu īstenotie budžeta apcirpšanas 
pasākumi nedrīkst samazināt ieguldījumus VNSP, bet gluži pretēji, ņemot vērā šo 
pakalpojumu nozīmību, to konsolidācija ir jāturpina, lai apmierinātu sieviešu vajadzības;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt dažādu vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
ietekmes novērtējumu un nodrošināt, ka ierosināto ES darbību novērtējums no dzimumu 
līdztiesības viedokļa kļūst par regulāru un pārredzamu procesu, kas sniedz reālus 
rezultātus, un ka visu ES un dalībvalstu programmu un politikas nostādņu budžetā tiek 
ietverts dzimumu līdztiesības aspekts; turklāt aicina Komisiju tās uzraudzības ziņojumos 
iekļaut dzimumu līdztiesības jautājumu;

11. aicina dalībvalstis politikas pasākumos, kas paredzēti privātās dzīves un darba 
saskaņošanai, nodrošināt piekļuvi pieejamiem, cenu ziņā samērīgiem, kvalitatīviem 
dažādu veidu bērnaprūpes pakalpojumiem, kā tas minēts Barselonas mērķos, un uzlabot 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem un apgādājamām 
personām, jo tam ir izšķiroša nozīme sieviešu un vīriešu līdztiesības panākšanā, ņemot 
vērā, ka bērnu aprūpes pakalpojumi ne tikai veicina sieviešu līdzdalību darba tirgū, bet arī 
piedāvā darba iespējas; prasa Komisijai un dalībvalstīm veikt pasākumus, ar kuriem atzītu, 
ka neapmaksāta mājsaimniecības darba veicējiem un bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku 
aprūpētājiem, kuri galvenokārt ir sievietes, ir būtiska nozīme sociālo sistēmu ilgtspējības 
saglabāšanā;
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12. norāda, ka demogrāfisko pārmaiņu dēļ aprūpes, veselības un sociālie pakalpojumi kopumā 
ir kļuvuši par augošu nozari, kas var radīt darbvietas gan sievietēm, gan vīriešiem; aicina 
dalībvalstis izmantot šo potenciālu, nostiprinot šīs neapmaksātās un nenovērtētās nozares, 
kurās galvenokārt nodarbinātas ir sievietes, un uzlabojot atalgojumu, infrastruktūras un 
profesionālo apmācību;

13. aicina dalībvalstis sekmēt sociālo partneru vienošanos par privātās dzīves un darba 
saskaņošanas politiku un par korporatīvajām un teritoriālajām labklājības iniciatīvām, 
pienācīgi ņemot vērā konstruktīvos pasākumus, kas iepriekšējos gados ieviesti, noslēdzot 
līgumus, un Eiropas Sociālā fonda finansētās izmēģinājuma darbības;

14. vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir nodrošināt, ka valsts, reģionālās un vietējās iestādes 
atvieglina iespēju iegūt sociālo mājokli sievietēm, kurām ir tāda vajadzība un kuras ir 
pakļautas sociālās atstumtības riskam, kā arī no dzimumnoziegumiem cietušām sievietēm, 
jo īpaši tad, ja abu minēto grupu sievietēm ir apgādājami bērni;

15. aicina Komisiju aktīvi piedalīties centienos sasniegt mērķi par tādu noteikumu kopuma 
izstrādi un pieņemšanu, par kuriem sociālie partneri vienojās ES līmenī, lai nostiprinātu 
pamattiesības attiecībā uz iespēju vienlīdzību un paplašinātu ar dzimumu saistītās tiesiskās 
garantijas, ietverot arī atalgojuma un darba nosacījumus, piekļuvi privātās dzīves un darba 
saskaņošanas iespējām, apmācību, profesionālo izaugsmi un drošību;

16. norāda, ka ir būtiski saglabāt neaizsargātāko sieviešu grupu piekļuvi apmācībai un 
nodarbinātības pakalpojumiem, lai nodrošinātu viņu finansiālo neatkarību un pilnvērtīgu 
integrāciju sabiedrībā;

17. atzīmē — lai nepieļautu, ka nākotnē grūtības rada kvalificētu darbinieku piesaistīšana, 
darbinieku trūkums un vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu kvalitātes pazemināšanās, 
dalībvalstīm lielāka uzmanība ir jāpievērš jautājumam par to cilvēku pienācīgu 
atalgojumu, kuri strādā veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomā; norāda, ka tieši 
šajā jomā iepriekšējos gados ir radīts visvairāk darbvietu, jo īpaši sievietēm;

18. norāda, ka lielāka atzinība ir jāizrāda to cilvēku padarītajam darbam, kuri nodarbināti 
sociālo pakalpojumu nozarē un no kuriem lielākā daļa ir sievietes, jo šo cilvēku darbs ir 
grūts, tam nepieciešama rūpīga attieksme un ziedošanās, turklāt sabiedrībā šim darbam ir 
zems prestižs;

19. aicina dalībvalstis popularizēt, tostarp izmantojot nodokļu atvieglojumus un īpašu 
finansiālu palīdzību, vecāka gadagājuma un mazaizsargātu cilvēku — jo īpaši sieviešu —
mājaprūpes un atbalsta veidus un mazināt nelabvēlīgo ietekmi uz to ģimenes locekļu un jo 
īpaši sieviešu nodarbinātību, kuri ģimenē rūpējas par apgādājamām personām.
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