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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību paplašināt sieviešu dalību darba tirgū; uzsver, ka, 
palielinot sieviešu nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas sasniegtu vīriešu nodarbinātības 
līmeni, varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 3 miljoniem; 

2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa izpildes, 
proti, sasniegt nodarbinātības līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un būtiski svarīgs 
ilgtspējīgu pensiju sistēmu saglabāšanas elements; 

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks pārvarēta 
plaisa starp izglītību ieguvušo sieviešu īpatsvaru un sieviešu dalības līmeni un stāvokli 
darba tirgū;

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu jāatbalsta, veicot 
ieguldījumus aprūpes infrastruktūrā un mudinot vīriešus piedalīties mājas darbos ar tiesību 
aktiem par bērna kopšanas un paternitātes atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem; 

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek pakļautas nabadzībai vairāku faktoru rezultātā, 
tostarp sieviešu profesionālās darbības pārtraukumu, no dzimuma atkarīgu darba samaksas 
atšķirību, pensiju atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās galvenais apgādātājs ir vientuļā 
māte, rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, īstenojot nabadzības apkarošanas politiku, 
kura būtu pamatota uz integrētu pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; 

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu pārstāvības līdzsvars; 

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo drošību un 
ES IKP; aicina radīt stimulus, kas motivētu darba devējus un darbiniekus pāriet no 
neoficiālās ekonomikas uz oficiālo. 


