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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 stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis ir paaugstināt vīriešu un sieviešu nodarbinātības 
līmeni līdz 75 %; tā kā pašreizējais sieviešu nodarbinātības līmenis ir 58,2 %;

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm īpaša uzmanība 
jāpievērš diskriminācijas novēršanas tiesiskā regulējuma 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; 

2. uzsver — lai darba tirgū būtu augsti kvalificētas un prasmīgas darbinieces, sievietēm, 
kuras saskaras ar strukturālo bezdarbu un grūtībām atgriezties darbā pēc grūtniecības un 
dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājuma, ir jānodrošina iespēja pārkvalificēties un 
piekļūt profesionālajai izglītībai ar mērķi uzlabot viņu kvalifikāciju, neraugoties uz darba 
līguma veidu; turklāt uzsver, ka ir nepieciešams dot sievietēm iespēju aktīvi iesaistīties 
mūžizglītībā jebkurā karjeras posmā un popularizēt tehniskās un inženierzinātņu studijas 
meiteņu vidū, lai panāktu elastīgu izglītības un apmācības pielāgošanos darba tirgus 
vajadzībām; 

3. aicina dalībvalstis to strukturālajās darba tirgus reformās iekļaut instrumentus, ar kuriem 
apkarot sieviešu profesionālo segregāciju gan horizontālā, gan vertikālā izpratnē, 
izmantojot efektīvus pret stereotipiem vērstus pasākumus un labas prakses un salīdzinošās 
novērtēšanas rādītāju apmaiņu starp dalībvalstīm; 

4. aicina Komisiju atbalstīt sieviešu līdzdalību darba tirgū un ieguldīt tajā līdzekļus, veicinot 
dažādības pārvaldību, stimulējot sieviešu profesionālo darbību un popularizējot tādu jaunu 
darbavietu radīšanu, kas ļautu līdzsvarot profesionālo un ģimenes dzīvi, piemēram, ar 
elastīgiem darba nosacījumiem; 

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

6. aicina Komisiju un dalībvalstis iedrošināt privāto sektoru veikt visu iespējamo, lai 
likvidētu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem, tā uzlabojot sieviešu līdzdalību 
darba tirgū.


