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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 kopš 20. gadsimta 30. gadu Lielās depresijas ES pašlaik piedzīvo vissmagāko 
ekonomikas un finanšu krīzi;

B. tā kā ekonomikas krīze īpaši nopietni skar sievietes, jo tās ietekme ir gan tieša, gan 
netieša, jo īpaši attiecībā uz vīriešu un sieviešu nodarbinātības līmeņa atšķirībām;

C. tā kā pastāvīgā sieviešu zemā pārstāvība visos lēmumu pieņemšanas līmeņos un sociālajā 
dialogā ir cieši saistīta ar viņu nepietiekamo pārstāvību valdībās, arodbiedrībās un darba 
devēju organizācijās (šīs organizācijas pastāvīgi ierindojas pēdējā vietā attiecībā uz 
sieviešu pārstāvību) un tā kā šī nepietiekamā pārstāvība var radīt skaidras un konsekventas 
politikas trūkumu attiecībā uz dzimumu līdztiesības jautājumiem,

1. norāda, ka trīspusējs sociālais dialogs un sarunas par darba koplīguma slēgšanu kā 
dzimumu līdztiesības veicināšanas instrumenti nenoliedzami sniedz ievērojamas iespējas; 
uzsver, ka darba koplīguma slēgšanas sarunām vadības un darba ņēmēju attiecībās ir 
svarīga nozīme, jo to rezultātā var uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru un risināt un 
novērst problēmas saistībā ar vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām un „stikla 
griestiem”;

2. norāda, ka pārstāvības modeļi dažādos līmeņos (vietējā, nozaru, starpnozaru, valsts, 
starpvalstu un starptautiskā līmenī) netiek pienācīgi dokumentēti; uzsver, ka praktiski nav 
datu par sieviešu pārstāvību attiecībā uz vecumu, seksuālo orientāciju, prasmēm, sociālo 
šķiru, etnisko piederību, pilsonības statusu un rasi; uzsver, ka ir svarīgi diferencēt datus;

3. mudina dalībvalstis garantēt sievietēm iespējas bez diskriminācijas īstenot savas tiesības 
visās sabiedrības jomās un uzsver, ka sievietēm ir tiesības piedalīties politiskajā dzīvē un 
nozīmīgu politikas nostādņu izstrādē un īstenošanā, jo īpaši ieņemot sabiedrisku amatu un 
tiekot ievēlētām arodbiedrībās un darba ņēmēju pārstāvības struktūrās;

4. pauž nožēlu par to, ka dažādos darba koplīguma slēgšanas sarunu posmos netiek ņemtas 
vērā sieviešu īpašās vajadzības, neraugoties uz to, ka vairumā gadījumu tieši sievietes ir 
krīzes būtiski skarto viena vecāka ģimeņu apgādnieces; uzsver — ja netiks mainīta pati 
sarunu kultūra (attiecībā uz to, kurš un kā veic sarunas, jo tas atspoguļo vadības stilu), 
sarunu satura izmaiņas varētu būt niecīgas; uzsver, ka centieniem saistībā ar daudzveidību, 
vienlīdzību, iekļaujošu pārstāvību un vadības demokratizāciju iestādēs ir jābūt saistītiem 
ar darba koplīguma slēgšanas sarunām un sociālā dialoga programmu;

5. uzsver, ka darba koplīgumu slēgšanas sarunas ir svarīgs tiesību aktu un lēmumu 
pieņemšanas procesa papildinājums, jo veicina dzimumu līdztiesību un ir svarīgs 
mehānisms dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanai nodarbinātībā;

6. uzsver, ka ir svarīgi uzzināt sieviešu viedokli, kas parasti ir saistīts arī ar viņu aprūpējamo 
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bērnu vai vecu cilvēku interesēm, un nodrošināt sieviešu pārstāvību sarunu grupās, un arī 
aicina veikt darba koplīgumu novērtējumu saistībā ar to ietekmi uz dzimumiem;

7. uzsver, ka ir jāpalielina sieviešu pārstāvība un līdzdalība sociālajā dialogā un darba 
koplīgumu slēgšanas sarunu struktūrās un attiecīgajās diskusijās jāiekļauj integrēta pieeja 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

8. aicina arodbiedrības skaidri atbalstīt sieviešu līdzdalību sarunu grupās, tostarp Eiropas 
Uzņēmumu padomē, un apmācīt sievietes šādai līdzdalībai;

9. uzsver, ka arodbiedrībām vajadzētu veidot izpratni par apvienošanās priekšrocībām un 
veikt īpašas kampaņas, lai veicinātu sieviešu līdzdalību;

10. aicina arodbiedrības nodrošināt, ka to darba organizācija (sanāksmes, vizītes, pasākumi) 
atbilst gan vīriešu, gan sieviešu darba un privātās dzīves līdzsvara vajadzībām;

11. aicina arodbiedrības to biedru vidū un uzņēmumos sekmēt un uzlabot ar dzimumu saistīto 
jautājumu apzināšanos;

12. aicina dalībvalstis nodrošināt sieviešu un vīriešu vienādu pārstāvību un līdzdalību sociālā 
dialoga institūcijās, kā rezultātā dzimumu līdztiesības jautājumiem tiktu pievērsta lielāka 
uzmanība;

13. aicina ES un dalībvalstis sekmēt ar dzimumu saistīto jautājumu apzināšanos sociālo 
partneru vidū;

14. uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt rīcības programmu dzimumu līdztiesības jautājumu 
iekļaušanai koplīgumu slēgšanas sarunās, kā arī skaidru stratēģiju dzimumu līdztiesības 
jautājumu risināšanai;

15. uzsver, ka dzimumu līdztiesības jautājumi, piemēram, sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšķirības, dzimumu segregācija darba tirgū, profesionālo un ģimenes pienākumu 
savienošana, karjeras attīstības veicināšana un vardarbības un seksuālas uzmākšanās 
darbavietā apkarošana ir jāiekļauj sociālā dialoga programmā, lai tiktu ņemtas vērā gan 
sieviešu, gan vīriešu intereses;

16. aicina arodbiedrības darba koplīgumu slēgšanas sarunu programmā iekļaut dzimumu 
līdztiesības aspektu;

17. prasa, lai dalībvalstis izmantotu 2005. gadā pieņemto dzimumu līdztiesības darba plānu;

18. aicina dalībvalstis jo īpaši koncentrēties uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri 
pastāvīgi saskaras ar aizvien lielākām grūtībām līdztiesīgu iespēju veicināšanā un sedzot 
izmaksas, kas rodas saistībā ar darbinieku prombūtni grūtniecības un dzemdību vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma laikā;

19. mudina dalībvalstis garantēt tiesības uz vienlīdzīgām darba iespējām attiecībā uz piekļuvi 
darbam, profesionālo izglītību un karjeru, kā arī principa „vienāds atalgojums par tādu 
pašu darbu” ievērošanu;
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20. aicina dalībvalstis piešķirt ikgadēju dzimumu līdztiesības balvu tiem uzņēmumiem, kas ar 
personāla organizācijas un administratīvās vadības metodēm veicina dzimumu līdztiesību 
darbvietā;

21. mudina dalībvalstis maternitāti un paternitāti faktiski atzīt par būtisku sociālo funkciju, 
garantējot tiesību aktos paredzētās tiesības uz atvaļinājumu;

22. aicina Komisiju tiesību aktu izstrādē nodrošināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai, lai sekmētu sociālo dialogu un sarunas par darba koplīguma slēgšanu.
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