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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 pāreju uz jaunu ekonomiku vajadzētu nevis izmantot kā ieganstu dažādu 
līdztiesības jomas pasākumu apjoma samazināšanai, bet gan uzskatīt to par unikālu 
iespēju palielināt sieviešu līdzdalību ES darba tirgū, jo tas ir priekšnoteikums 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai, darbaspēka potenciāla pilnīgai izmantošanai un 
konkurētspējas nostiprināšanai,

1. uzsver — īstenojot pāreju uz jaunu ekonomiku, ir svarīgi koncentrēties uz dzimumu 
līdztiesību, jo sievietēm ir daudz lielāks risks darba tirgū nokļūt nedrošā stāvoklī 
saistībā ar mainīgiem darba apstākļiem un pastāvīgu atalgojuma atšķirību starp 
dzimumiem; aicina veidot dzimumu dimensiju ietverošu darba tirgus politiku, 
papildinot to ar programmām, kas izstrādātas, lai nodarbinātu sievietes netradicionālās 
profesijās;

2. norāda — ņemot vērā, ka tikai 30 % visu uzņēmēju ir sievietes un ir maz 
pašnodarbinātu sieviešu, — vajadzētu novērst šķēršļus, kas pašreiz traucē sievietēm 
kļūt par uzņēmējām, jo ilgtspējīgā ekonomikā uzņēmējiem ir izšķiroša nozīme
produktivitātes un izaugsmes nodrošināšanā;

3. uzsver — lai novērstu dzimumu segregāciju darba tirgū, ir būtiski īstenot mērķtiecīgu 
darbu, kas ļauj nodrošināt sievietēm visu līmeņu izglītības pieejamību un 
mūžizglītības iespējas; aicina nodrošināt atbilstošas mācības, lai novērstu sieviešu 
dzimuma darba ņēmēju nepietiekamu pārstāvību tautsaimniecības zemas oglekļa 
emisijas nozarēs; 

4. uzsver, ka tehniskās apmācības un māceklības jomā lielāku vērību vajadzētu veltīt 
sieviešu vajadzībām, tostarp nodrošinot viņu lomai ģimenē pielāgotu grafiku un 
norises vietu, kā arī viņu prasmju līmenim atbilstošas mācības; aicina ES un 
dalībvalstis nodrošināt elastīgas un kvalitatīvas bērnu aprūpes iespējas;

5. aicina ES un dalībvalstis saistībā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmām veltīt 
lielāku vērību sievietēm paredzētu videi draudzīgu darba vietu izveidei, ņemot vērā to, 
ka ESF finansē mācību projektus tādās jomās kā atjaunīgā enerģija un ekotūrisms; 
uzsver, ka ir jāiegulda lielākas pūles, lai palielinātu sieviešu līdzdalības īpatsvaru ESF 
finansētajos projektos, kuros pašlaik šis īpatsvars nepārsniedz 10 %;

6. uzsver nepieciešamību palielināt sieviešu līdzdalību arodbiedrībās netradicionālajās 
nodarbinātības nozarēs, jo, lai nodrošinātu darba vietu sociālo ilgtspējību jaunajā 
ekonomikā, ir svarīgi aizsargāt sieviešu tiesības.
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