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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 viens no stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem ir paaugstināt vīriešu un sieviešu 
nodarbinātības līmeni Eiropas Savienībā līdz 75 %, un tā kā pašreizējais sieviešu 
nodarbinātības līmenis ES ir 58,2 %, krasi atšķiroties dažādās dalībvalstīs;

B. tā kā stratēģijā „Eiropa 2020” ir īpaši uzsvērta ekoloģiskā pārstrāde, atjaunojamās 
enerģijas nozare un nodarbinātība videi draudzīgās darbavietās augstas intensitātes 
zinātnes un tehnoloģiju jomā ilgtspējīgas ekonomikas labad, un tā kā sievietes joprojām 
netiek pietiekami pārstāvētas ne attiecīgajās studijās, ne darbavietās, nozarē pastāv 
nozīmīga dzimumu segregācija;

C. tā kā, lai gan mikrokredīts ir būtisks mehānisms sieviešu uzņēmējdarbībai un ģimenes 
uzņēmumu dibināšanai, sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas uzņēmējdarbībā 
Eiropas Savienībā, un sieviešu īpatsvars uzņēmēju vidū ir vidēji 30%;

D. tā kā vairāk nekā 60 % augstskolu absolventu ir sievietes, turpretim pārāk maz sieviešu un 
meiteņu izvēlas zinātnes jomu un tāpēc tajā vērojama spēcīga segregācija; tā kā atšķirības 
starp sieviešu un vīriešu nodarbinātību IT jomā laika gaitā vairāk tiecas palielināties nekā 
samazināties;

E. tā kā dzimumu atšķirības ES darba tirgū saglabājas attiecībā uz darba samaksu, pilna laika 
un nepilna laika nodarbinātības un nodarbinātības kā tādas rādītājiem, ko cita starpā 
ietekmē vecāku pienākumi, un tā kā darba tirgus segregācija nodarbinātības ziņā ir 
galvenais šķērslis pienācīgai ES darba tirgus funkcionēšanai,

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm īpaša uzmanība 
jāpievērš tiesību aktu, kas paredzēti diskriminācijas novēršanai, un ģimenei draudzīgu 
noteikumu efektīvai īstenošanai, jāveicina pieņemšana darbā netradicionālos amatos, 
izmantojot brīvprātīgus pasākumus un sasniedzamus mērķus, un jānodrošina pieejamība 
un atbildīgums; uzsver, ka ir svarīgi uzraudzīt darba tirgu un pieprasītās prasmes; aicina 
dalībvalstis sniegt visaptverošu atbalstu valsts darba un izglītības ministrijām, lai īstenotu 
integrētas pieejas dzimumu līdztiesības programmas;

2. uzsver — lai darba tirgū būtu augsti kvalificētas un prasmīgas darba ņēmējas, sievietēm ir 
jādod iespēja iekļūt, atgriezties un attīstīties darba tirgū, jo īpaši neaizsargātajām 
sievietēm, kuras saskaras ar strukturālo bezdarbu un grūtībām atgriezties darbā gan darba 
zaudēšanas dēļ saistībā ar neseno finanšu krīzi, gan pēc grūtniecības un dzemdību vai 
bērna kopšanas atvaļinājuma vai citu iemeslu dēļ, dodot iespēju pārkvalificēties un piekļūt 
profesionālajai izglītībai ar mērķi uzlabot viņu kvalifikāciju, neraugoties uz darba līguma 
veidu; turklāt uzsver, ka ir nepieciešams dot sievietēm iespēju un stimulu aktīvi iesaistīties 
mūžizglītībā jebkurā karjeras posmā un popularizēt tehniskās un inženierzinātņu studijas 
meiteņu vidū, lai panāktu elastīgu izglītības un apmācības pielāgošanos darba tirgus 
vajadzībām, it īpaši vajadzībai pēc augsti kvalificētiem darbiniekiem;
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3. uzsver, ka nepieciešami ieguldījumi efektīvās izglītības un profesionālās orientācijas 
sistēmās, lai mudinātu jaunas sievietes izvēlēties zinātni, inženieriju vai augstāko tehnisko 
akadēmisko vai neakadēmisko izglītību; norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš IKT 
kompetences, datorprasmju un komunikācijas prasmju iekļaušanai ES dalībvalstu 
profesionālās izglītības un mūžizglītības politikā un jāmudina sievietes tās izmantot, kā arī 
jāpaplašina apmācības iespējas sievietēm, dodot iespēju pielāgoties pārmaiņām darba tirgū 
karjeras laikā, tādējādi palielinot viņu klātbūtni nozarēs, kas ir stratēģiski svarīgas 
turpmākai attīstībai; uzskata, ka ir nepieciešams apkarot dzimumu stereotipus izglītībā;

4. uzskata – ja mainīgajā ekonomiskajā telpā ir jāsaglabā darbinieču kvalifikācija un prasmes 
un tām, kuras to vēlas, ir jāpalīdz atgriezties darbā, tad ir būtiski darba ņēmējus, kuri 
atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, arī iesaistīt viņu darba devēja rīkotajās apmācībās;

5. aicina dalībvalstis pastiprināti censties novērst darba tirgu segregāciju, to strukturālajās 
darba tirgus reformās iekļaujot tādus instrumentus kā Eiropas Sociālais fonds (ESF), lai 
apkarotu sieviešu profesionālo segregāciju, par ko liecina gan nepietiekama sieviešu 
pārstāvība vadošajos amatos, gan dzimumu segregācija darba tirgū, izmantojot efektīvus 
pret aizspriedumiem un stereotipiem, kā arī „stikla griestiem” vērstus pasākumus un labas 
prakses un salīdzinošās novērtēšanas rādītāju apmaiņu starp dalībvalstīm, kā arī 
likumdošanas pasākumus, tostarp kvotas, lai palielinātu sieviešu īpatsvaru vadošajos 
amatos;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt pasākumus darba un ģimenes dzīves saskaņošanai 
un ieguldīt līdzekļus sieviešu līdzdalības stiprināšanai darba tirgū, veicinot dažādības 
pārvaldību, stimulējot sieviešu profesionālo darbību un sekmējot jaunu darba vietu 
radīšanu ar elastīgākiem darba apstākļiem;

7. uzsver, ka jaunas darba vietas jārada kopā ar jauniem darba noteikumu veidiem, kas 
sniegs darba ņēmējiem ar apgādājamiem bērniem iespēju strādāt citā laikā, samazināt 
darba laiku vai izvēlēties tāldarbu;

8. mudina Komisiju veicināt dzimumu līdztiesību ražošanā, lai sekmētu vienādu sieviešu un 
vīriešu līdzdalību, īpašu uzmanību pievēršot jomām, kurās tradicionāli pārsvarā 
nodarbināti vīrieši;

9. aicina Komisiju papildināt pašreizējo tiesisko regulējumu par darba un ģimenes dzīves 
līdzsvaru un nākt klajā ar jauniem likumdošanas priekšlikumiem par paternitātes 
atvaļinājumu, adopcijas atvaļinājumu un atvaļinājumu apgādājamo personu aprūpei; ar 
bažām norāda, ka Direktīvas 92/85/EEK ierosinātā pārskatīšana Padomē ir nonākusi 
strupceļā;

10. uzsver, ka darba tirgus ir jāpiemēro darba un ģimenes dzīves saskaņošanai, izveidojot 
tādas struktūras un iestādes bērnu, vecāku cilvēku un citu apgādājamo personu aprūpei, 
kuras atbilstu faktiskajām vajadzībām un nodrošinātu augstas kvalitātes un visiem 
pieejamus aprūpes pakalpojumus, tādējādi ļaujot strādājošām mātēm līdzsvarot darba un 
ģimenes dzīvi, lai sekmētu sieviešu līdzdalību darba tirgū un ekonomisko neatkarību;

11. uzsver, ka ir jāievieš elastīgāka darba laika sistēma un dažādas tāldarba iespējas, 
neapdraudot darba ņēmēju ekonomisko neatkarību, it īpaši sieviešu, kuras biežāk pret pašu 
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gribu strādā pagaidu vai nepilna laika darbu; uzsver, ka ir nepieciešamas pienācīgas darba 
algas un piekļuve sociālajai drošībai, neatkarīgi no tā, vai tas ir pilna vai nepilna laika 
darbs;

12. norāda, ka iespējas paaugstināt sieviešu nodarbinātības līmeni sniedz ne tikai „balto 
apkaklīšu” sektors, bet arī iekšlietu aizsardzības, loģistikas (tostarp transporta) un 
uzņēmējdarbības pakalpojumu (piemēram, apdrošināšanas un konsultēšanas pakalpojumi) 
nozares, kā arī ekoloģijas nozare un ar ilgtspēju saistītas profesijas;

13. mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt un izstrādāt īpašas programmas ar mērķi iesaistīt 
sievietes tehniskās profesijās, ieviešot subsīdijas jaunām akadēmiķēm saskaņā ar labāko 
praksi atsevišķās dalībvalstīs, piemēram, Austrijas programmu „Excellentia”, kas ļāva 
divkāršot zinātnes un tehnoloģiju sieviešu dzimuma profesoru skaitu un sniedza 
ieguldījumu augstas kvalitātes izpētes centru dibināšanā, ko vada sievietes;

14. uzsver, ka videi draudzīgām darbavietām ir potenciāls nākotnē kļūt par Eiropas darba 
tirgus galveno izaugsmes segmentu; aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, 
lai sievietes gūtu labumu no šīm darbavietām tādā pašā mērā kā vīrieši; aicina pievērst 
īpašu uzmanību tam, lai nodrošinātu, ka pāreja uz atjaunojamo enerģiju un ieguldījumi 
videi draudzīgās tehnoloģijās nozīmē arī pāreju uz pienācīgu un augstas kvalitātes darbu 
vīriešiem un sievietēm;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis iedrošināt privāto un valsts sektoru veikt visu iespējamo 
un nepieciešamo, lai likvidētu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem un lielo 
nevienlīdzību attiecībā uz pieeju, darba samaksu, karjeras veidošanu, līdzdalību un 
pārvaldību, tā uzlabojot sieviešu līdzdalību darba tirgū; šajā sakarībā uzsver, ka ir būtiski 
nodrošināt pārredzamību labāku statistikas datu veidā un skaidru „līdzvērtīga darba” 
definīciju; atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumus par pensiju sistēmas pārskatīšanu tiem 
iedzīvotājiem, kuru iemaksās pensiju shēmā ir pārtraukumi bezdarba, slimību vai aprūpes 
pienākumu dēļ, kas skar galvenokārt sievietes.



PE464.998v02-00 6/6 AD\871996LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 13.7.2011

Galīgais balsojums +:
–:
0:

26
2
2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā Regina Bastos, Edit Bauer, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Edite 
Estrela, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Nicole Kiil-Nielsen, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, 
Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-
Britt Svensson, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna 
Záborská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Christa Klaß, Mojca 
Kleva, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Chrysoula Paliadeli, 
Antigoni Papadopoulou, Sirpa Pietikäinen, Angelika Werthmann

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Jacek Włosowicz


