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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā pētījumu par 2012. gada Eiropas pusgada procesa novērtējuma datiem no 
dzimumu līdztiesības aspekta1

1. aicina Komisiju novērtēt fiskālās konsolidācijas pasākumu ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību; aicina dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesībai stabilitātes un 
konverģences programmās un valstu reformu programmās (VRP), cita starpā, nodrošinot, 
ka šajās programmās ir iekļauti caurskatāmi dzimumu ietekmes plānoto ieņēmumu un 
izdevumu apraksti;

2. aicina dalībvalstis stratēģijai „Eiropa 2020” noteikt valsts līmeņa mērķus, kuri ir sadalīti 
pa dzimumiem; aicina Komisiju sadalīt datus pa dzimumiem, lai varētu uzraudzīt 
stratēģijas „Eiropa 2020” galveno mērķu un attiecīgo valsts mērķu īstenošanu un 
vajadzības gadījumā noteikt papildu rādītājus par katru dzimumu atsevišķi;

3. pauž bažas par to, ka valsts reformu programmām trūkst visaptverošas un sistemātiskas 
stratēģijas, lai uzlabotu dzimumu līdztiesību tādās jomās kā nodarbinātība, sociālā 
iekļaušana, izglītība, pētniecība un inovācija; aicina Komisiju sniegt norādes dalībvalstīm, 
lai to labotu nākotnes Eiropas pusgada ciklos;

4. atzinīgi vērtē konkrētai valstij adresētus ieteikumus, lai uzlabotu bērnu aprūpes iestāžu 
darbību, novērstu fiskālos šķēršļus otriem pelnītājiem, saskaņotu noteikto pensijas vecumu 
vīriešiem un sievietēm, ņemtu vērā vajadzības apvienot darba un privāto dzīvi un 
samazināt dzimumu un pensiju atšķirības; pauž bažas par to, ka daudzi no šiem 
ieteikumiem bija jau noteikti 2012. gadā, kas norāda, ka dalībvalstīs tie netika īstenoti;

5. aicina Komisiju savā gaidāmajā gada izaugsmes pētījumā pievērst uzmanību jautājumam 
par īpašām politikas pamatnostādnēm saistībā ar dzimumu nevienlīdzības samazināšanu, it 
sevišķi saistībā ar sieviešu un vīriešu darba samaksas un pensijas atšķirību samazināšanu, 
sieviešu iesaistīšanu darba tirgū un dzimumu segregācijas novēršanu darba tirgū;

6. aicina Komisiju izstrādāt pamatnostādnes ieinteresēto personu iesaistīšanai, atbalstīt 
finansējumu sistemātiskai dalībvalstu līmeņa ieinteresēto pušu iesaistīšanai Eiropas 
pusgadā, kurā valstu reformu programmām nepieciešams pievienot ieinteresēto personu 
sniegto informāciju, kopā ar Parlamentu un iesaistot sociālos partnerus, reizi gadā rīkot 
uzklausīšanu, izvērtēt noteikto mērķu sasniegšanā gūtos panākumus un iesniegt 
priekšlikumus konkrētai valstij adresētiem ieteikumiem.

                                               
1 Politikas departaments, Eiropas Parlaments.


