
AD\1051798LV.doc PE544.312v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2014/2210(INI)

3.3.2015

ATZINUMS

Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par ģimenes uzņēmumiem Eiropā
(2014/2210(INI))

Atzinuma sagatavotāja: Daniela Aiuto



PE544.312v02-00 2/7 AD\1051798LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\1051798LV.doc 3/7 PE544.312v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā aizvien vairāk sieviešu iesaistās ģimenes uzņēmumos un tā kā sievietes ir nozīmīgs 
resurss, pateicoties viņu augstajam izglītības līmenim un pārbaudītajām vadības spējām, 
kad ir jāizstrādā stratēģijas, jāpieņem lēmumi, jāvada uzņēmumi un jārisina problēmas;

B. tā kā tomēr, ņemot vērā to, ka pats ģimenes uzņēmuma jēdziens joprojām ir samērā maz 
dokumentēts, ir maz informācijas par ģimenes uzņēmumos nodarbinātām sievietēm;

C. tā kā ģimenes uzņēmumi, ģimenes vadīti patstāvīgi uzņēmumi un jauni šāda veida 
uzņēmumi sievietēm ir nozīmīga karjeras un personīgās attīstības iespēja, kaut gan tas 
netiek atzīts, jo nav sieviešu darbības paraugu, kam sekot;

D. tā kā sievietes, iesaistoties ģimenes uzņēmumos, izjūt ievērojamas grūtības un saskaras ar 
dzimumu vertikālu un horizontālu segregāciju un tas notiek, neraugoties uz augsto 
izglītības līmeni sievietēm, kuras ir 60 % no visiem absolventiem; 

E. tā kā daudzās valstīs problēmas pamatā ir sabiedrībā izplatītā vīriešu dominances kultūra 
ne tikai darba vietā, bet gan visās dzīves jomās;

F. tā kā ģimenes lauku saimniecības ir paraugs panākumu gūšanai, jo šādas saimniecības 
praksē īsteno principu par vides un sociālā ziņā ilgtspējīgu aprites plūsmas ekonomiku un 
sievietes šajos apstākļos kā līderes sekmē uz uzņēmējdarbību orientētu domāšanu;

G. tā kā Eiropas Savienībā sievietes stundā vidēji pelna par 16 % mazāk nekā vīrieši un 
augsta līmeņa un vadošos amatos ir maz sieviešu un tā kā darba prakses un atalgojuma 
sistēmas, ko piemēro vīriešiem, nav tādas pašas kā sievietēm piemērojamās, un viņām 
tāpēc ir grūtāk kļūt finansiāli neatkarīgām, pilnībā iesaistīties darba tirgū un panākt 
līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi;

H. tā kā bieži vien sievietes ieņem maznozīmīgus amatus vai tiek fiktīvi izmantots viņu 
vārds, kā arī netiek pienācīgi atzītas viņu amata vietas vai atbilstoši atalgots viņu darbs, 
kas lielā mērā ietekmē sociālās apdrošināšanas iemaksu, pensijas un pabalstu apmēru, kā 
arī viņu spēju atzīšanu, ko apliecina dati par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību 
un pensiju atšķirību1;

I. tā kā daudzās Eiropas valstīs sievietēm bieži tiek prasīta viņu vārda fiktīva izmantošana 
vai nu nodokļu apsvērumu dēļ vai tāpēc, ka ir juridiski šķēršļi, kas vīrietim uzņēmējam 
neļauj ieņemt uzņēmumā kādu amatu vai reģistrēt to uz sava vārda; 

J. tā kā sievietēm ir grūti pārņemt ģimenes uzņēmumus kā mantiniecēm, jo parasti 
priekšroka tiek dota dēliem un meitas ļoti bieži tiek ignorētas;

K. tā kā sievietes, kas cenšas apvienot mātes un uzņēmējas lomas, bieži vien ir spiestas atstāt 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf.
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novārtā mātes pienākumus vai pat atteikties no tiem, lai vadītu uzņēmumu;

L. tā kā apmēram 60 % uzņēmumu Eiropas Savienībā vada ģimenes vai tie pieder ģimenēm;

M. tā kā kompetentas ģimenes vadības nodrošināšana no paaudzes paaudzē ir viena no 
galvenajām ģimenes uzņēmumu rūpēm un tā kā dzimumu stereotipos priekšroka ģimenes 
uzņēmuma mantošanā tiek dota dēliem, nevis meitām;

N. atzīstot, ka izšķirošs ir ģimenes uzņēmuma pareizi funkcionējošas pārvaldības paraugs un 
ka tam ir liela nozīme Eiropas ekonomikas ilgtspējā un sociālā tirgus ekonomikā Eiropā,

1. prasa efektīvāk piemērot un īstenot sieviešu interešu aizsardzības pasākumus, ar ko 
nodrošina līdzvērtīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
attiecībā uz nodarbinātību un karjeru, kā arī proaktīvus pasākumus, ar kuriem veicina 
mazāk pārstāvētā dzimuma līdzdalību, lai novērstu horizontālu un vertikālu segregāciju, 
atalgojuma un darbvietu diskrimināciju (nenozīmīgi amati un vārda fiktīva izmantošana),
īpaši attiecībā uz pārvaldības pienākumiem, atbildīgiem amatiem un vadošām funkcijām, 
kā arī vīriešiem un sievietēm nodrošinot līdzvērtīgas iespējas, sociālās tiesības, veselības 
aprūpes pieejamību, algas un pensijas;

2. joprojām uzskata, ka prasmes, ko sievietes iegūst ģimenes uzņēmumos, ir jāatzīst tādējādi, 
lai dotu šīm sievietēm iespējas turpināt karjeru cita veida uzņēmējdarbībā;

3. prasa izstrādāt nepārprotamu ģimenes uzņēmuma definīciju visām dalībvalstīm, 
nodrošinot stabilu karjeras pamatu abiem dzimumiem, kā ieteikts nobeiguma ziņojumā, 
kas papildina Eiropas ekspertu grupas 2009. gada pārskatu par ģimenes uzņēmumu 
jautājumiem;

4. uzsver, ka ir jāaizsargā sieviešu mantošanas tiesības ģimenes uzņēmumos, kurām ir jābūt 
tādām pašām kā vīriešiem, ģimenes uzņēmumos veicinot vīriešu un sieviešu vienlīdzības 
kultūru, kurā augstu tiek novērtēta sieviešu nozīme uzņēmējdarbībā ģimenes uzņēmumos, 
viņām stājoties vadošos amatos, kuri ir atbildīgi un liek uzņemties līderību, un veidojot 
vidi, kura ir labvēlīga sievietēm uzņēmējām un ģimenes uzņēmumiem un kurā ar 
uzņēmējdarbību var gūt panākumus;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt Eiropas sieviešu uzņēmējdarbības vēstnieču tīklu 
un Eiropas Mentoru tīklu sievietēm uzņēmējām, lai veicinātu to atpazīstamību; 

6. vērš uzmanību uz to, ka sievietēm ir nozīmīga loma ģimenes lauku saimniecību vadīšanā, 
un aicina dalībvalstis atbalstīt sievietēm lauksaimniecēm īpaši paredzētas 
uzņēmējdarbības mācības, lai vēl vairāk stiprinātu sieviešu iesaistīšanos ģimenes 
lauksaimniecībā; iesaka jo īpaši šajā sakarībā atbalstīt mācību projektus sievietēm, kuras 
vada ģimenes lauku saimniecības, lai tādējādi palielinātu sieviešu līdzdalību 
lauksaimniecībā un reģionālās organizācijās;

7. uzsver, ka darba vietā jānodrošina darba apstākļi, kas ir iespējami labākie no veselības un 
drošības viedokļa;

8. prasa popularizēt tēlu „māte–uzņēmēja“, lai garantētu tiesības uz maternitāti un piešķirtu 
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finansiālu palīdzību ģimenes un uzņēmējdarbības saistību līdzsvarošanai; prasa īstenot 
pasākumus, ar kuriem atbalstīt darbu ģimenē un bērnu aprūpes pakalpojumus mājās, lai 
dotu iespēju sievietēm uzņēmējām apvienot darbu un ģimenes dzīvi;

9. uzsver, ka, piedāvājot sievietēm vairāk iespēju ģimenes uzņēmumos, ieguvēji būs visi —
gan sievietes, gan uzņēmumi;

10. prasa pieņemt visus iespējamos pasākumus, kuru mērķis ir novērst ļaunprātīgu rīcību vai 
piespiešanu, situācijas, kas labvēlīgas šantāžai un/vai pakļaušanai, vai vardarbību pret 
sievietēm darba vietā un sodīt par šādām darbībām, kā arī norāda, ka notiek ne tikai 
fiziska vardarbība, izolēšana un diskriminācija, bet arī dažādu veidu garīga cietsirdība vai 
psiholoģiska agresija;

11. atgādina dalībvalstīm un vietējām un reģionālajām iestādēm vēlreiz, ka svarīgi ir 
pietiekami nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus aprūpes pakalpojumus bērniem, gados 
vecākām un citām apgādājamām personām, noteikt nodokļu stimulus uzņēmumiem un 
citus kompensāciju veidus, lai palīdzētu sievietēm un vīriešiem, kas ir darba ņēmēji, 
pašnodarbinātas personas vai vadītāji ģimenes uzņēmumos un tādējādi līdzsvarotu viņu 
ģimenes un darba saistības;

12. aicina Komisiju veikt pētījumu un statistisku analīzi par sieviešu līdzdalību ģimenes 
uzņēmumos Eiropā;

13. uzsver, ka ir vajadzīgi atsevišķi un pienācīgi atalgoti maternitātes, paternitātes un bērnu 
kopšanas atvaļinājumi, kas atbilst darba ņēmēju, pašnodarbinātu personu un uzņēmēju–
darba devēju vajadzībām;

14. mudina Eiropas Savienību un dalībvalstis, kad tās izstrādā tiesību aktus par ģimenes 
uzņēmumiem un jo īpaši saistībā ar direktīvu par sievietēm uzņēmumu valdēs, vienmēr 
ņemt vērā vīriešu un sieviešu iespēju vienlīdzību un apsvērt un iekļaut proaktīvus 
pasākumus, ar kuriem sekmēt mazāk pārstāvētā dzimuma līdzdalību, kā arī sievietēm 
paredzētas profesionālās apmācības pieejamības veicināšanu;

15. uzsver, ka visu atšķirību novēršana starp ģimenes uzņēmumos strādājošiem vīriešiem un 
sievietēm dotu labumu ekonomikai un sabiedrībai kopumā; norāda, ka Sieviešu un vīriešu 
līdztiesības stratēģijā 2010.–2015. gadam ir paredzēts palielināt sieviešu nodarbinātības 
līmeni līdz 75 %, kas ir stratēģijā „Eiropa 2020“ noteiktais mērķis, un ka tas ietver 
sieviešu grupas ar viszemāko nodarbinātības līmeni;

16. uzsver, ka jāpieņem atbalsta regulējums sievietēm uzņēmumu īpašniecēm un/vai 
vadītājām ģimenes uzņēmumos, lai palielinātu viņu uzticēšanos un ticību saviem spēkiem;

17. uzstāj, ka jānosaka prasība ģimenes uzņēmumos nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi un 
iespējas vīriešiem un sievietēm darbā, uzņēmuma vadībā un lēmumu pieņemšanā un ka 
tiem šajā nolūkā jāpieņem pasākumi, ar kuriem novērst jebkādu diskrimināciju un veicināt 
dzimumu vienlīdzību;

18. uzsver, ka jāsniedz konkrēti priekšlikumi par darba, ģimenes un privātās dzīves 
saskaņošanu, kas tādējādi veicinātu arī līdzsvarotāku darba, ģimenes un sociālo 
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pienākumu sadali starp vīriešiem un sievietēm, jo īpaši tādās jomās kā palīdzība 
apgādājamām personām un bērnu aprūpe; atzīmē, ka dienas aprūpes un pirmsskolas 
izglītības pakalpojumu labāka nodrošināšana ir atkarīga ne tikai no valsts politikas 
attiecībā uz šādu iestāžu izveidi, bet arī no uzņēmumiem paredzētiem stimuliem šādus 
risinājumus piedāvāt; atzīmē, ka darbalaika un darba organizācijas elastīgums, kā arī 
saīsināts darbalaiks var būt vieni no līdzekļiem, ar kuriem panākt labāku līdzsvaru starp 
darbu un privāto dzīvi;

19. aicina Padomi iespējami drīz panākt vienprātību un pieņemt direktīvu par dzimumu 
līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū, lai visi 
biržā kotētie uzņēmumi, tostarp ģimenes uzņēmumi, sasniegtu mērķi nodrošināt, ka 
vismaz 40 % no uzņēmuma valdes locekļiem ir sievietes.
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