
PA\909405LV.doc PE494.472v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2012/2150(INI)

28.8.2012

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2012. gada 
prioritāšu īstenošanu
(2012/2150(INI))

Atzinumu sagatavoja: Barbara Matera



PE494.472v01-00 2/3 PA\909405LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\909405LV.doc 3/3 PE494.472v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ir nepieciešami lielāki pūliņi, lai sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto mērķi 
par sieviešu dalības palielināšanu darba tirgū līdz 75%, jo tas palīdzētu atklāt būtisku 
neizmantotu talantu apjomu, it īpaši zinātnes un tehnoloģijas nozarē, un veicinātu 
ekonomikas efektivitāti un palielinātu produktivitāti,

1. atkārtoti aicina dalībvalstis Gada izaugsmes pētījumā sniegto politikas norāžu īstenošanā 
ņemt vērā sieviešu vajadzības un situāciju un Eiropas pusgada procesā integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu; pauž atzinību tām dalībvalstīm, kas valsts reformu programmā (VRP) 
ir pilnībā integrējušas dzimumu līdztiesības aspektu, un pauž nožēlu, ka daudzas 
dalībvalstis tajā nav minējušas dzimumu līdztiesību; 

2. aicina Komisiju iekļaut dzimumu līdztiesības rādītājus, lai spētu uzraudzīt progresu 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, un, cik vien iespējams, sadalīt „Eiropa 2020” mērķus 
un rādītājus pa dzimumiem;  

3. atgādina, ka ES joprojām pastāv vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība un ka tas
ietekmē arī pensiju apmēru, kuru sievietes vēlāk saņem; tādēļ aicina dalībvalstis valstu 
reformu programmās noteikt kvalitātes mērķus, lai izskaustu vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirību; 

4. atgādina, ka visbiežāk nepilnas slodzes darbā strādā sievietes, un tas ierobežo viņu 
ekonomisko neatkarību, ja tā nav viņu pašu izvēle, un lielā mērā ietekmē tās sievietes, 
kuras atrodas nelabvēlīgā situācijā, piemēram, vientuļās mātes; tādēļ aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzraudzīt sieviešu nodarbinātību gan kvantitātes, gan kvalitātes ziņā, proti, 
pamatojoties uz nedēļā nostrādātajām stundām, līgumu veidiem un spēju nodrošināt savu 
finansiālo neatkarību; aicina dalībvalstis iekļaut spēcīgu dzimuma dimensiju visos 
pasākumos un darbībās, kuru mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību;

5. uzsver, ka sievietes vajadzētu iedrošināt un labāk apmācīt iesaistīties nozarēs ar augstu 
nodarbinātības potenciālu, tādās kā ekonomika, ko raksturo zemas oglekļa emisijas un 
resursu efektīva izmantošana („zaļās darbavietas”) vai digitālā ekonomika; uzsver, ka 
veselības aprūpes un sociālajās nozarēs („baltās darbavietas”), kurās ir nodarbinātas 
daudzas sievietes, darbiem vajadzētu nodrošināt lielāku atzinību līgumu veidu un darba 
algas ziņā; 

6. atzīmē, ka vajag veicināt arī sieviešu piekļuvi augsti kvalificētam darbam, lai mazinātu ES 
produktivitātes nepilnības un tādējādi palielinātu ES konkurētspēju globālajos tirgos. 


