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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:

– ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāru, jo īpaši tā 2., 3., 6., 9., un 15. principu,

– ņemot vērā ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un tās ilgtspējīgas 
attīstības mērķus (IAM), jo īpaši 1., 5., 8. un 10. mērķi un to attiecīgos uzstādījumus un 
rādītājus,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 1951. gada Konvenciju par 
vienlīdzīgu atalgojumu un SDO 2019. gada Konvenciju par vardarbību un aizskaršanu,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 7. marta ieteikumu par to, kā ar pārredzamības 
palīdzību nostiprināt principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem1,

– ņemot vērā Komisijas dokumentu “Stratēģiska apņemšanās dzimumu līdztiesības jomā 
2016.–2019. gadam”,

– ņemot vērā Komisijas ES rīcības plānu 2017.–2019. gadam: vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirību likvidēšana (COM(2017)0678),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada ziņojumu par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas 
Savienībā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvu 2006/54/EK 
par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem 
un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos2, un Padomes 2019. gada 
20. jūnija Direktīvu (ES) 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un 
aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES3,

– ņemot vērā 2019. gada oktobrī Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) dzimumu 
līdztiesības indeksu un jo īpaši 2019. gada ziņojumu,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 22. maija secinājumus par tematu “Samazināt vīriešu 
un sieviešu darba samaksas atšķirību: galvenās politikas jomas un pasākumi”,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 10. decembra secinājumus par tematu “Dzimumu 
līdztiesība ekonomikā ES: turpmākā virzība”,

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 26. maija rezolūciju par nabadzību — dzimuma 
perspektīva4,

1 OV L 69, 8.3.2014., 112. lpp.
2 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
3 OV L 188, 12.7.2019., 79. lpp.
4 OV C 76, 28.2.2018., 93. lpp.
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– ņemot vērā 2017. gada 19. janvāra rezolūciju par Eiropas sociālo tiesību pīlāru5,

– ņemot vērā 2017. gada 14. jūnija rezolūciju par nepieciešamību pēc ES stratēģijas no 
dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai6,

– ņemot vērā 2017. gada 3. oktobra rezolūciju par sieviešu ekonomisko iespēju 
palielināšanu privātajā un publiskajā sektorā ES7,

– ņemot vērā 2017. gada 16. novembra rezolūciju par nevienlīdzības apkarošanu kā 
instrumentu darbvietu radīšanai un izaugsmes stimulēšanai8,

– ņemot vērā 2020. gada 30. janvāra rezolūciju par vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību9,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 5. marta paziņojumu “Savienība, kurā valda 
līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam” (COM(2020)0152),

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai10,

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir Eiropas Savienības pamatvērtība un viena no tās kopējiem 
pamatprincipiem, kas nostiprināti LES 2. pantā un 3. panta 3. punktā, LESD 8. un 19. 
pantā un Pamattiesību hartas 23. pantā, atspoguļojot ES apņemšanos integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu visās tās politikas jomās un darbībās; tā kā LESD 157. pantā ir 
skaidri noteikts: “visas dalībvalstis nodrošina to, lai tiktu ievērots princips, ka vīrieši un 
sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu”;

B. tā kā visā Eiropas Savienībā sievietes saņem nesamērīgi zemākus ienākumus nekā 
vīrieši; tā kā saskaņā ar jaunākajiem Komisijas datiem ES vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirība par vienas stundas darbu ir 15,7 %11, lai gan šis rādītājs dažādās 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras; tā kā šī atšķirība pieaug līdz pat 40 %12, ja ņem vērā 
nodarbinātības līmeni un vispārējo līdzdalību darba tirgū; tā kā nepilna laika darbu ES 
strādā tikai 8 %13 vīriešu un gandrīz trešdaļa sieviešu visā ES (31 %)14 — tas notiek 
dažādu iemeslu dēļ, tostarp stereotipu, strukturālu faktoru un sabiedrības priekšstatu dēļ; 
tā kā darba samaksas pārredzamībai var būt izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu būtisku 
progresu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību novēršanā un nevienlīdzības 
apkarošanā, un tā varētu palīdzēt atklāt, ka pastāvīgās vīriešu un sieviešu darba 
samaksas nevienlīdzības problēmas centrā ir sistemātisks sieviešu darba pārāk zemais 

5 OV C 242, 10.7.2018., 24. lpp.
6 OV C 331, 18.9.2018., 60. lpp.
7 OV C 346, 27.9.2018., 6. lpp.
8 OV C 356, 4.10.2018., 89. lpp.
9 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0025.
10 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
11 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai. Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam.
12 Eiropas Parlamenta 2020. gada 30. janvāra rezolūcija par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību.
13 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai. Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam.
14 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai. Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam.
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novērtējums, nepietiekama atzīšana un atalgojums; tā kā sarunas par darba koplīguma 
slēgšanu var samazināt netaisnīgas darba samaksas atšķirības un veicināt darba 
samaksas pārredzamību, kā arī novērst zemu darba samaksu kopumā;

C. tā kā starpnozaru pieejas izmantošana ir neatsverama, lai izprastu multiplo 
diskrimināciju, kas pastiprina darba samaksas atšķirību sievietēm, ņemot vērā virkni 
identitāšu, jo dzimuma faktors mijiedarbojas ar citiem sociāliem faktoriem, piemēram, 
invaliditāti; tā kā vairāk nekā puse darbspējas vecumā esošo sieviešu ar invaliditāti ir 
ekonomiski neaktīvas; tā kā visās dalībvalstīs sieviešu ar invaliditāti smaga materiālā 
nenodrošinātība ir augstāka nekā sieviešu bez invaliditātes materiālā nenodrošinātība;

D. tā kā, lai gan sieviešu līdzdalība darba tirgū ir palielinājusies, joprojām pastāv dzimumu 
atšķirības, kas var radīt sievietēm neaizsargātas vai nestabilas situācijas; tā kā ES 
dzimumu nodarbinātības atšķirības joprojām veido 11,6 %15; tā kā sievietes ir 
nepietiekami pārstāvētas labi apmaksātās nozarēs un amatos, kas saistīti ar lēmumu 
pieņemšanu, un viņas biežāk strādā darbvietās, kurās viņas ir pārāk augsti kvalificētas, 
un 1 no 5 strādājošām sievietēm ES pieder pie viszemākās algas grupas salīdzinājumā ar 
1 no 10 vīriešiem; tā kā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības ir saistītas ar 
vīriešu un sieviešu pensiju ienākumu atšķirību 37 %16 apmērā, situāciju, kas saglabāsies 
nākamajās desmitgadēs, un nevienlīdzīgu ekonomiskās neatkarības līmeni starp 
sievietēm un vīriešiem; tā kā ir vajadzīgi vērienīgi centieni, lai novērstu visas šīs 
dzimumu atšķirības;

E. tā kā dažās dalībvalstīs ir acīmredzama negatīva reakcija, tostarp sieviešu ekonomisko 
iespēju palielināšanas jomā, un pastāv risks, ka dzimumu līdztiesība varētu vēl vairāk 
zaudēt prioritāti dalībvalstu darba kārtībā;

F. tā kā Covid-19 krīze nesamērīgi skar sievietes sociālekonomiskajā jomā un izraisīs vēl 
dziļāku nevienlīdzību un diskrimināciju starp vīriešiem un sievietēm darba tirgū, ņemot 
vērā to, ka sievietes saņem zemākas algas un viņām ir mazāki ietaupījumi un mazākas 
pensijas, viņas vairāk ir nodarbinātas nestandarta un nestabilos darba veidos un 
nabadzības līmenis viņas skar vairāk, viņām nav vienlīdzīgas piekļuves sociālajai 
aizsardzībai, viņas krīzes dēļ ir vairāk pakļautas atlaišanas riskam vai viņām nākas 
strādāt mazāku stundu skaitu, pārvietošanās ierobežojumu dēļ viņas saskaras ar lielāku 
un īpašu slogu tādā situācijās kā strādāšana attālināti stresa apstākļos, pārslodze un 
nevienlīdzīga neatalgotu mājsaimniecības un aprūpes pienākumu sadale; tā kā “frontes 
pirmajā līnijā” strādā galvenokārt sievietes, kuras konkrētās nozarēs bieži vien saņem 
pārāk zemu atalgojumu un nav pietiekami novērtētas;

G. tā kā sievietēm ir vadoša loma aprūpes un atbalsta sniegšanā sabiedrības aizsardzībai 
pašreizējās Covid-19 krīzes apstākļos un vienlaikus viņas ir vairāk pakļautas inficēšanās 
riskam, jo viņas ir pārāk daudz pārstāvētas apdraudētākajās būtiskās profesijās17, 
piemēram, medmāsas un citi veselības aprūpes speciālisti, aptieku darbinieces, 

15 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai. Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam.
16 Eiropas Parlamenta 2020. gada 30. janvāra rezolūcija par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību.
17 Saskaņā ar Eurostat sniegto informāciju 78 % no visām veselības aprūpes jomā nodarbinātām personām, 
tostarp 4,1 miljoni zemi atalgota un ļoti apdraudēta aprūpes palīgpersonāla, ir sievietes: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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lielveikalu kasieres, veco ļaužu aprūpētājas, apkopējas, — šāda situācija ir radusies 
darba tirgū esošās dzimumu segregācijas dēļ;

H. tā kā ekonomisko iespēju nodrošināšana sievietēm un vienlīdzīga piekļuve finanšu 
resursiem ir būtiski faktori, lai panāktu dzimumu līdztiesību, apkarotu nabadzību un 
sociālo atstumtību; tā kā tas, ka sievietes nesaņem atalgojumu, vienlīdz ierobežo viņu 
iespējas iegūt ekonomisku un līdz ar to arī personisku neatkarību; tā kā strādājošu 
sieviešu nabadzības līmenis varētu samazināties no 8,0 % līdz 3,8 %, ja sievietēm 
maksātu tādu pašu atalgojumu kā vīriešiem18; tā kā 2,5 miljoni bērnu no nabadzībā 
dzīvojošiem 5,6 miljoniem trūkumu vairs neciestu, ja tiktu novērsta vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirība; tā kā dzimumu nelīdztiesība bruto mēnešalgas ziņā starp 
darba ņēmējiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem (7 %) bija vairāk nekā piecas reizes 
zemāka nekā starp darba ņēmējiem vecumā no 65 gadiem un vairāk (dzimumu 
nelīdztiesība — 38 %), kas pašlaik liecina arī par to, ka pastāv acīmredzama ieņēmumu 
netaisnība attiecībā uz mātēm, turklāt pastāv darba samaksas nevienlīdzība starp 
sievietēm, kurām ir apgādājami bērni un kurām to nav, kā arī starp mātēm un tēviem; tā 
kā nabadzības risks dzīves laikā strauji pieaug, norādot uz kopējo ietekmi, ko rada darba 
samaksas nevienlīdzība un nabadzība 75 gadus vecu un vecāku cilvēku vidū, un tas 
pastāvīgi ir lielāks sieviešu vidū, kas galvenokārt ir skaidrojams ar sieviešu 
neapmaksāto aprūpes pienākumu un darba laika un/vai atalgojuma atšķirību karjeras 
laikā ietekmi, kā rezultātā viņas saņem mazākas pensijas; tā kā visnabadzīgākās ir 
ģimenes, kurās vienīgā pelnītāja ir sieviete, un tā kā 2017. gadā nabadzības riskam 
Eiropas Savienībā bija pakļauti 35 % vientuļo māšu, savukārt vientuļie tēvi — 28 %19;

I. tā kā dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam un dzimumu līdztiesības 
politikas stiprināšana ES līmenī ir būtiska, lai nodrošinātu, ka Covid-19 krīzes ietekme 
nepaplašina dzimumu nelīdztiesību un ka risinājumi palīdz mazināt sieviešu 
diskrimināciju;

J. tā kā saskaņā ar ANO datiem gandrīz 35 % sieviešu visā pasaulē piedzīvo psiholoģisku 
aizskaršanu vai seksuālu uzmākšanos darbavietā vai aizskaršanu, kas būtiski ietekmē 
viņu personiskās un profesionālās vēlmes un kaitē sieviešu pašcieņai un viņu sarunu 
pozīcijām par taisnīgāku atalgojumu; tā kā taisnīgs atalgojums un ekonomiskā 
neatkarība ir būtisks priekšnoteikums sieviešu spējai pamest ļaunprātīgas un vardarbīgas 
attiecības;

K. tā kā viena no katrām trim sievietēm ES no 15 gadu vecuma ir pieredzējusi fizisku 
un/vai seksuālu vardarbību,

1. ņem vērā ES intervences pamatu, kā izklāstīts EK ceļvedī par dzimumu līdztiesības 
stratēģiju; uzsver, ka ir svarīga tāda dzimumu līdztiesības stratēģija, kas atbalsta, 
koordinē un papildina dalībvalstu veiktos pasākumus līdztiesības jomā;

2. atgādina, ka darba vidē joprojām ir nevienlīdzīga attiecībā uz ienākumiem, karjeras 
iespējām, feminizētām nozarēm, piekļuvi sociālajai aizsardzībai, kā arī izglītību un 
apmācību; atgādina, ka ir jāpievēršas visām šīm dimensijām, lai panāktu dzimumu 

18 Saskaņā ar Sieviešu politikas pētniecības institūta sniegto informāciju.
19 EIGE aplēse, EU-SILC (Eiropas Savienības statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem).
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līdztiesību;

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir novērtējusi spēkā esošo regulējumu attiecībā uz vienādu 
darba samaksu par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu, apspriežu procesa uzsākšanu par 
to, kā uzlabot dzimumu līdztiesību darba vidē, gaidāmo ziņojumu par pensiju atbilstību 
un apsvērumus par pensiju kredītu nodrošināšanu ar aprūpi saistītiem pārtraukumiem 
darba devēju pensiju shēmās;

4. pauž bažas par ierobežoto sociālo mobilitāti, kas kavē darbaspēka mobilitāti sieviešu 
vidū; uzsver nepieciešamību uzlabot darbaspēka mobilitātes iespējas ES;

5. aicina Komisiju nākamajā gadā iesniegt Direktīvas 2006/54/EK pārskatu atbilstīgi 
nesenajam novērtējumam par to, kā darbojas un tiek īstenoti ES tiesību akti par 
vienlīdzīgu darba samaksu, un saskaņā ar Tiesas judikatūru; uzskata, ka šādā pārskatā 
būtu jāiekļauj “vienādas vērtības darba” definīcija visās profesionālajās nozarēs, kurā 
būtu iekļauta dzimumu perspektīva, kā arī atsauce uz dažādiem diskriminācijas veidiem 
un papildu pasākumiem, lai nodrošinātu direktīvas izpildāmību; 

6. atgādina, ka Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantā ir noteikts 
diskriminācijas, tostarp dzimuma dēļ, aizlieguma princips;

7. atgādina par Eiropas Parlamenta 2020. gada 30. janvāra rezolūciju par vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirību; prasa nekavējoties pārskatīt rīcības plānu un prasa 
līdz 2020. gada beigām izstrādāt vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību 
novēršanas rīcības plānu, kurā būtu jānosaka precīzi dalībvalstīm paredzēti mērķi 
nākamajos piecos gados samazināt dzimumnosacītas darba samaksas atšķirības, un 
nodrošināt, ka šādi mērķi tiek ņemti vērā konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos; jo 
īpaši uzsver nepieciešamību jaunajā rīcības plānā iekļaut starpnozaru perspektīvu; aicina 
Komisiju un dalībvalstis iesaistīt sociālos partnerus un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas (PSO) jaunas politikas izstrādē, lai novērstu vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirības un uzlabotu un turpmāk pilnveidotu statistiku, pētniecību un analīzi 
nolūkā labāk novērtēt un uzraudzīt progresu vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirības novēršanā, īpašu uzmanību pievēršot grupām, kas saskaras ar multiplām un 
krusteniskām diskriminācijas formām; aicina Komisiju pievērst uzmanību faktoriem, 
kas izraisa pensiju atšķirību, un atbalstīt dalībvalstis šīs atšķirības mazināšanas 
pasākumos, nosakot no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības rādītāju, lai novērtētu 
sieviešu dzīves laikā piedzīvoto nevienlīdzību;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis lēmumos par pieņemšanu darbā un paaugstināšanu 
amatā, tostarp politikā, kas veicina atstumto grupu sieviešu integrāciju darba tirgū, 
risināt jautājumu par horizontālo un vertikālo segregāciju nodarbinātības jomā un 
diskriminējošu praksi; uzsver, ka privātajā un publiskajā sektorā un jo īpaši uz nākotni 
orientētās nozarēs, piemēram, STEM un digitālajā nozarē, kur sievietes nav pietiekami 
pārstāvētas, ir jāiegulda izglītībā un apmācībā un dzimumu līdztiesības aspektam 
pielāgotos darbā pieņemšanas un atlases procesos; šajā sakarībā uzsver, ka 
diskriminācija dzimuma dēļ kaitē ne tikai atsevišķām personām, bet arī sabiedrībai 
kopumā;
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9. atkārtoti aicina Komisiju pēc iespējas drīz20 un, vēlākais, līdz 2020. gada beigām nākt 
klajā ar tiesību aktu par vīriešu un sieviešu darba samaksas pārredzamību; turklāt 
atkārtoti uzsver, ka pašreizējās krīzes laikā tas ir steidzami nepieciešams, jo krīze 
saasinās pašreizējo dzimumu nevienlīdzību un diskrimināciju darba tirgū; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju ieviest konkrētus pasākumus, ko piemēro gan publiskajam, 
gan privātajam sektoram, pienācīgi ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu īpatnības, 
pamatojoties uz tās 2014. gada ieteikumu, piemēram: a) skaidri definēti kritēriji darba 
vērtības novērtēšanai, b) dzimumneitrālas darba novērtēšanas un klasifikācijas sistēmas, 
c) revīzijas un ziņojumi par dzimumu līdztiesību, lai garantētu vienādu darba samaksu, 
d) darba ņēmēju tiesības pieprasīt informāciju par pilnu darba samaksu un tiesības uz 
kompensāciju un e) skaidri mērķi attiecībā uz uzņēmumu sniegumu līdztiesības jomā; 
turklāt prasa uzlabot tiesu iestāžu pieejamību un ieviest stingrākas procesuālās tiesības, 
lai apkarotu diskrimināciju darba samaksas jomā; aicina Komisiju drīzumā gaidāmajos 
tiesību aktos par darba samaksas pārredzamību veicināt sociālo partneru un darba 
koplīgumu slēgšanas sarunu nozīmi visos līmeņos (valsts, nozaru, vietējā un uzņēmumu 
līmenī); aicina Komisiju paredzēt stingrus izpildes pasākumus tiem, kuri neievēro 
noteikumus;

10. norāda, ka speciālistes joprojām nav pietiekami pārstāvētas vadošos amatos; atgādina, 
ka saskaņā ar Eurostat 2019. gadā publicētajiem datiem tikai 28 % biržā kotēto 
uzņēmumu valdes locekļu ES un 18 % augstākā līmeņa vadītāju bija sievietes un ka ES 
lielākajos uzņēmumos tikai 8 % izpilddirektoru bija sievietes; aicina dalībvalstis 
atbloķēt direktīvu par sievietēm valdēs un ātri pieņemt vērienīgu Padomes nostāju, lai 
novērstu ievērojamo nelīdzsvarotību starp sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā 
augstākajā līmenī; aicina Komisiju arī nodrošināt, lai ES iestādes rādītu piemēru un 
nodrošinātu, ka vismaz 50 % sieviešu ieņem augstākā līmeņa vadītāju amatus; turklāt 
aicina dalībvalstis ieviest uzņēmumu pārredzamības ziņojumus par sieviešu īpatsvaru to 
augstākās vadības amatos, kā arī sniegt informāciju par atalgojuma līmeni; pauž nožēlu 
par to, ka horizontālā diskriminācijas novēršanas direktīva ir joprojām bloķēta Padomē, 
un aicina Komisiju ierosināt jaunus tiesību aktus par diskriminācijas novēršanu;

11. atgādina, ka sieviešu nepietiekama pārstāvība sabiedriskajā un politiskajā dzīvē apdraud 
demokrātisku iestāžu un procesu pienācīgu darbību; tādēļ aicina dalībvalstis veicināt un 
atbalstīt pasākumus, kas sekmē vīriešu un sieviešu līdzsvarotu līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt pasākumus, lai cīnītos pret “stikla griestu” 
parādību, piemēram, plašu bērna kopšanas atvaļinājumu, piekļuvi kvalitatīvai un cenas 
ziņā pieejamai bērnu aprūpei un jebkādas tiešas un netiešas diskriminācijas izskaušanu 
saistībā ar paaugstināšanu amatā darba tirgū;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt vienlīdzīgu līdzdalību un iespējas darba tirgū 
vīriešiem un sievietēm un risināt problēmu saistībā ar visu veidu nabadzības 
feminizāciju, tostarp nabadzību vecumdienās, jo īpaši dzimumu aspektu iekļaujot 
atbilstīgu pensiju tiesību pieejamībā un piekļuvē tām nolūkā novērst no dzimuma 
atkarīgas pensiju atšķirības un uzlabojot darba apstākļus feminizētās nozarēs un 
profesijās, piemēram, viesmīlībā, tūrismā, uzkopšanas pakalpojumos un aprūpes nozarē; 

20 Eiropas Parlamenta 2020. gada 30. janvāra rezolūcija par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību.
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norāda, ka ir svarīgi risināt jautājumu par kultūrā iesakņojušos tā darba pārāk zemo 
novērtējumu, ko veic galvenokārt sievietes, par nepieciešamību apkarot šādus 
stereotipus un par sieviešu pārāk lielo pārstāvību nestandarta darba attiecībās; aicina 
dalībvalstis nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret migrantēm (arī pārskatot profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanas sistēmu), kā arī pret citām īpaši neaizsargātām sieviešu grupām; 
aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt darba koplīguma slēgšanas sarunu tvērumu 
sektoru līmenī un sociālo partneru iesaistīšanu politikas veidošanā, lai sekmētu stabilu 
un kvalitatīvu nodarbinātību; uzsver, ka ir vajadzīgas stratēģijas, lai veicinātu un 
atbalstītu sieviešu uzņēmējdarbības iniciatīvas;

14. norāda, ka augošā gadījumdarbu ekonomika ietekmē darba ņēmējus, kuri ir mazāk 
iesaistīti arodbiedrībās un riskē ar darba nestabilitāti tādu faktoru dēļ kā nestabils darba 
laiks un ienākumi, darba tiesību seguma trūkums, neskaidrība par sociālo 
nodrošinājumu un pensijām vai piekļuves trūkums karjeras attīstībai un 
pārkvalifikācijai; pauž bažas par to, ka ar to saistītā nedrošība un nestabilitāte, ko 
pastiprina pašreizējie krīzes dēļ noteiktie pārvietošanās ierobežojumi, īpaši negatīvi 
ietekmē sievietes, kuras joprojām uzņemas aprūpes slogu darba tirgū, kurā ir augsta 
segmentāciju pēc dzimuma kritērija, jo īpaši tās sievietes, kuras saskaras ar 
krusteniskiem diskriminācijas veidiem; aicina dalībvalstis īstenot mērķtiecīgus sociālās 
aizsardzības pasākumus sievietēm, kuras strādā ārštatā un tām sievietē, kuras veic 
gadījumdarbus; aicina Komisiju cieši uzraudzīt to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīva 2010/41/ES par to, kā piemērot vienlīdzīgas 
attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas pašnodarbinātas personas 
statusā21;

15. uzsver, ka dalībvalstīm ir jāiesniedz uz pierādījumiem balstīta, labi izstrādāta darba 
tirgus politika un reformas, kas de facto uzlabo sieviešu darba apstākļus un palielina 
kvalitatīvu nodarbinātību;

16. uzsver, ka vienlīdzīgas iespējas un lielāka sieviešu līdzdalība darba tirgū var palielināt 
nodarbinātību, ekonomisko labklājību un konkurētspēju Eiropā; aicina Komisiju un 
dalībvalstis noteikt mērķus, lai samazinātu nestabilu nodarbinātību un piespiedu nepilna 
laika darbu nolūkā uzlabot sieviešu stāvokli darba tirgū; uzsver, ka pilnas slodzes 
darbam vajadzētu būt normai;

17. aicina dalībvalstis samazināt regulatīvo slogu uzņēmumiem un darbaspēkam noteiktos 
augstos nodokļu līmeņus, lai stimulētu darbvietu radīšanu un sieviešu līdzdalību darba 
tirgū;

18. aicina Komisiju nākt klajā ar Eiropas aprūpes līgumu, izmantojot visaptverošu pieeju 
attiecībā uz visām aprūpes vajadzībām un pakalpojumiem un nosakot minimālos 
standartus un kvalitātes pamatnostādnes attiecībā uz aprūpi visa dzīves cikla garumā, 
tostarp bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar ilgtermiņa vajadzībām; 
aicina Komisiju un dalībvalstis apkopot datus, kas dalīti pēc aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas veida; aicina dalībvalstis ratificēt SDO Konvenciju Nr. 189 par 
mājsaimniecībās nodarbinātām personām un pilnībā īstenot un pārsniegt Barselonas 
aprūpes mērķus, nodrošinot šo vajadzību apmierināšanu ar ieguldījumu palīdzību 
kvalitatīvos, pieejamos un cenas ziņā pieņemamos vispārējos sabiedriskās aprūpes 

21 OV L 180, 15.7.2010., 1. lpp.
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pakalpojumos, un modernizēt tos tā, lai sievietēm nebūtu jāizvēlas starp ģimeni un 
dalību darba tirgū; mudina dalībvalstis ātri un pilnībā transponēt un īstenot direktīvu par 
darba un privātās dzīves līdzsvaru22 un aicina tās pārsniegt direktīvā noteiktos 
minimālos standartus, ieviešot tādus pasākumus kā pilnībā apmaksāts atvaļinājums, 
vīriešu kā aprūpētāju vienlīdzīgas lomas veicināšana, tādējādi novēršot dzimumu 
stereotipus paternitātes/grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma izmantošanā, neoficiālo 
aprūpētāju lomas atzīšana, nodrošinot viņu piekļuvi sociālajam nodrošinājumam un 
viņu tiesībām uz pensiju, atbalsts pakalpojumiem, kas pielāgoti īpašām to vecāku un/vai 
ģimenes locekļu pienākumiem un vajadzībām, kuri aprūpē personas ar invaliditāti vai 
ilgu slimības gaitu, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkus, un tāda elastīga darba grafika 
nodrošināšana, kas neietekmē vai nemazina darba ņēmēju atalgojumu, piekļuvi 
sociālajām un darba tiesībām un pabalstiem, respektējot darba ņēmēju tiesības 
atslēgties; mudina Komisiju katru gadu cieši un sistemātiski uzraudzīt, kā dalībvalstis 
īsteno direktīvu par darba un privātās dzīves līdzsvaru;

19. atkārto aicinājumu Komisijai un dalībvalstīm, ņemot vērā 2016. gada 28. aprīļa 
rezolūciju par mājsaimniecībās nodarbinātām sievietēm un aprūpētājām ES23; mudina 
Komisiju ieviest regulējumu mājsaimniecības darba un aprūpes profesionalizācijai, kas 
ļautu atzīt un standartizēt attiecīgās profesijas un prasmes un veidot karjeru, un mudināt 
dalībvalstis izveidot sistēmas mājsaimniecībās nodarbināto sieviešu un aprūpētāju 
kvalifikācijas profesionalizācijai, apmācībai, pastāvīgai prasmju pilnveidošanai un 
atzīšanai, kā arī izveidot valsts nodarbinātības aģentūras, lai stiprinātu 
profesionalizāciju;

20. norāda, ka laikā, kad turpinās koronavīrusa pandēmija, palielinās tāldarba un attālināta 
darba nozīme un iespējas; aicina Komisiju stratēģijā iekļaut tāldarba un attālināta darba 
nozīmi, kas ir svarīgs faktors darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanā;

21. aicina Komisiju un dalībvalstis, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, izstrādāt 
dzimumsensitīvas pamatnostādnes par drošību un veselības aizsardzību darba vietā, 
kuras būtu īpaši paredzētas pirmās līnijas profesiju pārstāvjiem, lai aizsargātu šajās 
profesijās strādājošos turpmāku slimību uzliesmojumu gadījumā; uzsver, ka darba 
apstākļu izmaiņas, piemēram, tāldarbs, vienlaikus piedāvājot iespējas uzlabot elastīgu 
darba režīmu un darba un privātās dzīves līdzsvaru, var ietekmēt arī spēju atslēgties no 
darba un palielināt darba slodzi, jo sievietes tiek skartas daudz vairāk nekā vīrieši, 
ņemot vērā viņu dominējošo vai tradicionālo mājas un ģimenes aprūpētāju lomu; tādēļ 
aicina Komisiju nākt klajā ar dzimumsensitīvu tiesību akta priekšlikumu par tiesībām 
atslēgties, kā arī direktīvu par garīgo labsajūtu darba vietā, kuras mērķis ir trauksmes, 
depresijas un izdegšanas kā arodslimību atzīšana, un izveidot profilakses un skarto 
darbinieku reintegrācijas darba tirgū mehānismus; 

22. vērš uzmanību uz dzimumperspektīvas trūkumu darba drošības un veselības 
aizsardzības jomā; uzsver, ka dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanai vajadzētu būt 
neatņemamai daļai darba drošības un veselības (OSH) aizsardzības politikas un 
profilakses stratēģiju izstrādē visās nozarēs, tostarp gaidāmajā Komisijas pārskatā par 
stratēģisko regulējumu drošībai un veselības aizsardzībai darbā pēc 2020. gada; mudina 
Komisiju, dalībvalstis un sociālos partnerus par arodslimībām un ar darbu saistītām 

22 OV L 188, 12.7.2019., 79. lpp.
23 OV C 66, 21.2.2018., 30. lpp.
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slimībām uzskatīt tās, kas vēl nav atzītas un kas ir īpaši izplatītas sieviešu darbvietās, kā 
arī slimības, kas īpaši skar sievietes, integrēt dzimumu līdztiesību veselības aizsardzības 
un drošības jomā profesijās, kurās dominē vīrieši un kurās joprojām ir daudz trūkumu, 
tostarp attiecībā uz sanitārajām iekārtām, darba aprīkojumu vai individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem, lai nodrošinātu maternitātes aizsardzību un drošību darba vietā 
un pasākumus, kas saistīti ar atgriešanos darbā pēc grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma, kā arī novērtēt nodarbinātības riskus feminizētās nozarēs, tostarp saistībā 
ar darbu mājās, proti, mājsaimniecības darbu un aprūpi;

23. aicina Komisiju pārskatīt 1992. gada 19. oktobra Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām 
grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas 
baro bērnu ar krūti, lai nodrošinātu, ka sievietes Eiropā var līdztiesīgi ar vīriešiem 
izmantot darba ņēmēju brīvas pārvietošanās sniegtās priekšrocības24;

24. pauž dziļas bažas par vardarbības un uzmākšanās veidu, apmēru un smagumu darba 
vidē un par visa veida vardarbības pret sievietēm un meitenēm ietekmi darba situācijās; 
šajā sakarībā atzinīgi vērtē nesen pieņemto SDO Konvenciju Nr. 190 par vardarbību un 
uzmākšanos darbā un aicina dalībvalstis to nekavējoties ratificēt un īstenot; aicina 
Komisiju un dalībvalstis arī ieviest efektīvus un saistošus pasākumus, lai noteiktu un 
aizliegtu vardarbību un uzmākšanos darba vidē, tostarp efektīvu piekļuvi dzimumu 
līdztiesības, drošiem un efektīviem sūdzību un strīdu izšķiršanas mehānismiem, 
apmācības un izpratnes veicināšanas kampaņām, atbalsta pakalpojumiem un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem; aicina Padomi steidzami pabeigt Stambulas konvencijas 
ratifikāciju ES, kas arī attiecas uz pasākumu pieņemšanu, lai palīdzētu cietušajiem atrast 
darbu, un mudina pārējās dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, to ratificēt un īstenot; 
aicina Komisiju ierosināt direktīvu ar holistisku pieeju visu veidu vardarbības pret 
sievietēm novēršanai un apkarošanai un uzlabot spēkā esošos ES tiesību aktus, lai 
novērstu seksuālu uzmākšanos, ņemot vērā SDO Konvencijas Nr. 190 un Stambulas 
konvencijas noteikumus; atgādina, ka apmācība seksuālās un dzimumu līdztiesības 
jautājumos ir svarīgs līdzeklis, ar ko apkarot ar dzimumu saistītu vardarbību; 

25. norāda, ka no Covid-19 izrietošā sociālā izolācija un pārvietošanās ierobežojumi ir 
ievērojami palielinājuši ar dzimumu saistītas vardarbības izplatību Eiropā; tādēļ 
uzskata, ka visām dalībvalstīm ir jāpastiprina pasākumi sieviešu aizsardzībai gan krīzes 
laikā, gan pēc tās; atgādina, ka viens no galvenajiem faktoriem, risinot ar dzimumu 
saistītas vardarbības jautājumus, ir ekonomiskā neatkarība, un šajā sakarībā ierosina 
izstrādāt īpašu sociālās un darba integrācijas programmu, kas paredzēta ar dzimumu 
saistītas vardarbības upuriem Eiropā un kuras mērķis būtu aktīvi veicināt viņu 
nodarbināmību;

26. uzskata, ka strādājošām sievietēm, kuras cieš no vardarbības dzimuma dēļ, vajadzētu 
būt tiesībām uz sava darba laika samazināšanu vai reorganizāciju un darba vietas maiņu; 
uzskata, ka ar dzimumu saistīta vardarbība būtu jāiekļauj darba vietas riska 
novērtējumos;

27. pauž nožēlu par to, ka trūkst atsauces uz dzimumu dimensiju cilvēku tirdzniecībā 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/54/ES (2014. gada 16. aprīlis) par pasākumiem, ar ko veicina 
darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā.
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darbaspēka ekspluatācijas nolūkos, jo īpaši mājsaimniecībās nodarbinātu personu 
gadījumā, jo ģimenes mājoklim kā darba vietai ir raksturīgi ierobežojumi attiecībā uz 
iespējām pārbaudīt un uzraudzīt darbu; atgādina par 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par 
mājsaimniecībās nodarbinātām sievietēm un aprūpētājām ES un aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt izmeklēšanu šajā jomā, lai uzlabotu upuru identifikācijas un 
aizsardzības mehānismus, kā arī iesaistītu NVO, arodbiedrības, valsts iestādes un visus 
iedzīvotājus atklāšanas procesā;

28. aicina Komisiju iesniegt Eiropas sociālās aizsardzības stratēģiju, lai risinātu jautājumu 
par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un jo īpaši nabadzības feminizāciju, īpašu 
uzmanību pievēršot vientuļo vecāku mājsaimniecībām, kuras vada sievietes;

29. pauž nožēlu par to, ka dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadam nav atsauces 
uz to sieviešu un meiteņu aizsardzību, kurām draud sociālā atstumtība, nabadzība un 
bezpajumtniecība, un aicina Komisiju šos jautājumus risināt gaidāmajā integrācijas un 
iekļaušanas rīcības plānā, lai novērstu to, ka šīs sievietes tiek izslēgtas no sociālās un 
ekonomikas politikas, tādējādi vēl vairāk padziļinot nabadzības ciklu;

30. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos pieņemt rīcības plānu Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanai; uzsver nepieciešamību iekļaut dzimumu perspektīvu, izmantojot 
transversālu pieeju saskaņā ar pīlāra 2. un 3. principu; aicina Komisiju uzraudzītu, kā 
dzimumu līdztiesības aspekts ietekmē makroekonomisko politiku, kā arī zaļās un 
digitālās pārejas; dokumentā, kas aizstās stratēģiju “Eiropa 2020”, prasa ieviest 
dzimumu līdztiesības pīlāru un visaptverošu dzimumu līdztiesības mērķi;

31. atgādina, ka finansējuma un nodokļu politikai ir spēcīgs dzimumu aspekts; atzinīgi vērtē 
Komisijas apņemšanos integrēt dzimumu līdztiesības aspektu daudzgadu finanšu shēmā, 
jo īpaši attiecībā uz Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+), lai veicinātu sieviešu līdzdalību 
darba tirgū, darba un privātās dzīves līdzsvaru un sieviešu uzņēmējdarbību, taču pauž 
nožēlu par to, ka jaunajā DFS un struktūrfondos budžeta plānošanā netiek ievērots 
dzimumu līdztiesības princips; aicina Komisiju turpināt veicināt un uzlabot dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā un aicina dalībvalstis integrēt 
dzimumu līdztiesības aspektu nodokļu politikā, tostarp arī dzimumu līdztiesības auditos, 
lai attiecībā uz nodokļiem izskaustu ar dzimumu saistītus aizspriedumus;

32. atkārtoti aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt izstrādāt un uzlabot pa dzimumiem 
dalītu datu25 vākšanu, statistiku, izpēti un analīzi, kā arī atbalstu un pasākumus, kas 
paredzēti, lai uzlabotu institucionālo un pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju 
veidošanu attiecībā uz datu vākšanu un analīzi, jo īpaši par sieviešu līdzdalību darba 
tirgū un tādās jomās kā neoficiāla nodarbinātība, uzņēmējdarbība, piekļuve 
finansējumam un veselības aprūpes pakalpojumiem, neapmaksāts darbs, nabadzība un 
sociālās aizsardzības sistēmu ietekme; mudina arī EIGE un visas pārējās attiecīgās ES 
iestādes un aģentūras izstrādāt un iekļaut jaunus rādītājus, piemēram, nodarbinātu 
personu nabadzību, laika trūkumu, laika izmantojuma atšķirības, aprūpes darba 
(apmaksāta/neapmaksāta) vērtību un sieviešu un vīriešu nodarbinātības rādītājus, tostarp 
saistībā ar direktīvu par darba un privātās dzīves līdzsvaru; aicina Komisiju izmantot 
šos datus, lai efektīvi īstenotu politikas un programmu, kā arī citu ES aģentūru un 

25 Sk. Eiropas Parlamenta 2020. gada 30. janvāra rezolūcija par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību.
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iestāžu novērtējumu dzimumu ietekmējuma ziņā;

33. uzsver, cik svarīgi ir pievērsties dzimumu līdztiesības aspektiem, kas saistīti ar 
turpmāko darba pasauli, tostarp ekoloģizācijai un ekonomikas digitalizācijai; prasa 
veidot ciešāku saikni starp jauno ES dzimumu līdztiesības stratēģiju un Eiropas zaļo 
kursu; aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos stiprināt saikni starp klimata 
pārmaiņu politiku un dzimumu līdztiesību; mudina Komisiju īstenot sistemātisku 
dzimumu ietekmes novērtējumu un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta 
plānošanā, integrējot dzimumu līdztiesību Taisnīgas pārkārtošanās fondā un attiecīgajos 
jaunā zaļā kursa pasākumos un politikā;

34. atgādina, ka ir jāapkaro daudzslāņaina diskriminācija, jo īpaši pret neaizsargātām 
grupām, tostarp sievietēm ar invaliditāti, melnādainām sievietēm, migrantēm, 
etniskajām minoritātēm un romu sievietēm, gados vecākām sievietēm, vientuļajām 
mātēm, LGBTIK+ personām un bezpajumtniecēm, un uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, 
lai viņas gūtu labumu no ES dzimumu līdztiesības stratēģijas 2020.–2025. gadam 
mērķiem un darbībām; aicina Komisiju noteikt skaidras krusteniskās sistēmas 
īstenošanas pamatnostādnes, kurās par prioritāti būtu jānosaka krusteniskās 
diskriminācijas veidu skarto grupu līdzdalība, lai novērtētu politikas virzienu un darbību 
atšķirīgo ietekmi nolūkā pielāgot ar nediskriminācijas principu pamatotus atbildes 
pasākumus katrā jomā;

35. atgādina par 2018. gada 29. novembra rezolūciju par sieviešu ar invaliditāti stāvokli26; 
mudina Komisiju iesniegt konsolidētu priekšlikumu saistībā ar Eiropas stratēģiju 
invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. gada, kas ietver tādu pozitīvu darbību izstrādi, 
kuras vērstas uz sievietēm ar invaliditāti, lai nodrošinātu viņu pilnīgu un efektīvu 
līdzdalību darba tirgū un izskaustu diskrimināciju un aizspriedumus, ar ko viņas 
saskaras, tostarp pasākumus, lai veicinātu nodarbinātību, apmācību, iekārtošanu darbā, 
vienlīdzīgu karjeras virzību, vienlīdzīgu atalgojumu, piekļuvi un saprātīgus 
pielāgojumus darbavietā un turpmāku mācīšanos, pievēršot uzmanību viņu digitālajai 
iekļaušanai un nepieciešamībai nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru; prasa arī, 
lai pasākumi attiecībā uz vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām, pensiju 
atšķirībām un aprūpes atšķirībām skaidri risinātu bērnu ar invaliditāti vecāku un 
aprūpētāju, jo īpaši sieviešu un viena vecāka mājsaimniecību, vajadzības; ņem vērā 
nepieciešamību pēc Invaliditātes tiesību garantijas, ko papildinātu īpaši pasākumi, kas 
risina sieviešu ar invaliditāti vajadzības, kā arī nepieciešamību stiprināt Garantiju 
jauniešiem;

36. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt sieviešu un meiteņu ar invaliditāti iekļaujošu 
līdztiesību visās dzīves jomās, nodrošināt viņu seksuālās un reproduktīvās tiesības, 
nodrošināt viņām aizsardzību pret vardarbību ģimenē un aprūpes un atbalsta 
pakalpojumu sniedzēju īstenotu vardarbību un šajā nolūkā uzsākt sensibilizācijas un 
spēju veidošanas programmas profesionāļiem veselības aprūpes, sociālo un aprūpes 
pakalpojumu, izglītības, apmācības un nodarbinātības dienestu, tiesībaizsardzības un 
tiesu iestāžu jomā;

37. uzsver, ka sievietēm ir aktīva un būtiska loma lauku apvidu ekonomikā, un pauž nožēlu 
par to, ka nodarbinātībā lauksaimniecības jomā un piekļuvē sociālajam 

26 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0484.
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nodrošinājumam, apmācībai, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam un vecuma 
pensijām joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp dzimumiem; aicina Komisiju, 
dalībvalstis un reģionālās un vietējās iestādes atbalstīt jo īpaši sievietēm paredzētus 
projektus, kas saistīti ar inovatīvu lauksaimniecības darbību izveidi lauku un 
mazapdzīvotās teritorijās, lai stiprinātu viņu stāvokli lauksaimniecības tirgū; turklāt šīs 
darbības var būt jaunu darbvietu avots; turklāt aicina Komisiju noteikt finansēšanas 
iespējas saskaņā ar KLP otro pīlāru, lai palielinātu sieviešu piekļuvi zemei un uzlabotu 
viņu, jo īpaši sezonas darbinieku, darba apstākļus lauku apvidos;

38. atgādina par savu 2019. gada 12. februāra rezolūciju par nepieciešamību stiprināt ES 
stratēģisko programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām laikposmam pēc 
2020. gada27, kurā norādīts, ka lielākajā daļā dalībvalstu nav novēroti uzlabojumi 
attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai, ka pastāv nopietnas bažas saistībā ar mājokļiem un 
neliels progress attiecībā uz nabadzību un ka ES sistēmā ir vajadzīga spēcīga dzimumu 
dimensija; pauž bažas par naidīgiem izteikumiem pret romiem saistībā ar Covid-19 
pandēmiju un papildu ierobežojumiem, ko ieviesušas dažas dalībvalstis, lai romu 
kopienām piemērotu karantīnu, un pauž bažas par negatīvo ietekmi uz 
visneaizsargātākajām romu grupām, piemēram, meitenēm, jaunām sievietēm, gados 
vecākām sievietēm, cilvēkiem ar invaliditāti un LGBTIK+; mudina Komisiju pēc 
iespējas ātrāk pieņemt ES stratēģisko programmu romu līdztiesības un iekļaušanas 
jomā, analizēt koronavīrusa ietekmi uz romiem un pieņemt pasākumus, lai izvairītos no 
negatīvām sekām;

39. pauž bažas par to, ka ES tiesību aktos nav skaidri aizliegta diskriminācija personas 
dzimumidentitātes un dzimuma izpausmes dēļ; norāda uz to, ka joprojām pastāv 
LGBTIK+ personu diskriminācija, iebaidīšana un izstumšana no darba tirgus; atgādina 
par savu 2019. gada 14. februāra rezolūciju par turpmāko pasākumu sarakstu LGBTI 
līdztiesības sekmēšanai28 un 2019. gada 18. decembra rezolūciju par publisku 
diskrimināciju un naida runu, kas vērstas pret LGBTI personām29; aicina Komisiju pēc 
iespējas drīzāk pieņemt LGBTIK+ līdztiesības stratēģisko satvaru, veikt turpmākus 
pasākumus saistībā ar tās LGBTI 2016.–2019. gada pasākumu sarakstu un iekļaut 
īpašus pasākumus, lai novērstu diskrimināciju darbā seksuālās orientācijas, 
dzimumidentitātes, dzimuma izpausmes un dzimumīpašību dēļ;

40. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izmantot Patvēruma un migrācijas fondu, lai 
veicinātu dalībvalstu darbības sieviešu integrācijas atbalstam, taču pauž nožēlu, ka nav 
apsvērti nekādi citi konkrēti pasākumi, lai risinātu jautājumu par trešo valstu 
valstspiederīgo sieviešu zemo nodarbinātības līmeni ES un to sieviešu un meiteņu īpašo 
neaizsargātību, kuras ir bēgles, patvēruma meklētājas vai personas bez dokumentiem; 
aicina Komisiju risināt visu migranšu un meiteņu situāciju, piešķirot nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā prioritāti fonda integrācijas mērķim, budžeta plānošanā 
ievērojot dzimumu līdztiesības principu, piešķirot lielākus resursus prasmju uzlabošanai 
un pārkvalifikācijai nolūkā pāriet uz kvalitatīvu nodarbinātību un kvalitatīviem darba 
apstākļiem, palielinot viņu līdzdalību darba tirgū, kā arī pieņemot konkrētākus 
pasākumus, lai pārvarētu šķēršļus, ar kuriem saskaras migrantes;

27 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0075.
28 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0129.
29 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0101.
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41. aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt dzimumsensitīvu risinājumu attiecībā uz Covid-
19 krīzes sociālajām un ekonomiskajām sekām, lai mazinātu nesamērīgo un, iespējams, 
ilglaicīgo ietekmi uz sieviešu tiesībām, ienākumiem un sociālo aizsardzību krīzes laikā 
un pēc tās un novērstu turpmāku dzimumu nevienlīdzības pieaugumu; uzskata, ka 
dzimumsensitīvā atveseļošanā būtu jāietver īpaši pasākumi, lai risinātu jautājumu par 
sieviešu vienlīdzīgu piekļuvi darba tirgum, kā arī lai novērstu nevienlīdzību un 
diskrimināciju ģimenes un darba pienākumu līdzsvarošanā, tostarp iespējamās 
problēmas, kas rodas, kad tāldarbs kļūst par pienākumu; prasa veikt īpašus pasākumus, 
lai risinātu jaunu sieviešu vajadzības, jo jauniešu bezdarba un nodarbinātības nedrošības 
līmenis ir acīmredzami augstāks nekā jebkurā citā vecuma grupā; uzskata, ka dzimumu 
līdztiesības stratēģija var veicināt ES atveseļošanas plāna taisnīgu un efektīvāku 
īstenošanu;

42. atzinīgi vērtē pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā 
(SURE); aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka SURE pievēršas jautājumam par 
sieviešu ienākumu zaudēšanu;

43. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu izmantot “vispārējo izņēmuma klauzulu” un aicina 
dalībvalstis ieguldīt sabiedriskos pakalpojumos, tostarp bezmaksas bērnu aprūpē un 
veselības aprūpē, lai radītu jaunas kvalitatīvas darbvietas un mazinātu krīzes 
sociālekonomisko ietekmi; uzskata, ka taupības pasākumiem ir ilgtermiņa negatīva 
ietekme, jo īpaši uz sievietēm, un tos nedrīkst īstenot pēc Covid-19 krīzes;

44. uzsver “frontes pirmās līnijas” darbinieku, kas cīnās pret Covid-19 pandēmiju, 
nenogurstošo un apbrīnojamo darbu, kā arī to neaizstājamo darbinieku darbu, kuri 
strādā, lai saglabātu sabiedrisko dzīvi un pakalpojumus un piekļuvi pirmās 
nepieciešamības precēm; uzsver, ka 70 % no pasaules veselības un sociālās jomas 
darbaspēka ir sievietes un ka dažām profesijām šajās nozarēs bieži vien tiek maksāta 
minimālā alga, un viņas tiek nodarbinātas nedrošos darba apstākļos; šajā sakarībā aicina 
Komisiju līdz 2020. gada beigām sagatavot izsmeļošu novērtējumu par Eiropas 
juridiskā instrumenta ieviešanu, lai nodrošinātu pienācīgus darba apstākļus visiem darba 
ņēmējiem un stiprinātu koplīgumu darbības jomu;

45. uzsver, ka vairāk nekā 70 % no pasaules veselības un sociālās jomas darbaspēka ir 
sievietes un ka veikalu, mazumtirdzniecības un apkopes darbinieki arī ir galvenokārt 
sievietes, kas bieži vien pelna tikai minimālo algu; atceras, ka, tāpat kā iepriekšējās 
krīzēs, sievietes smagi cietīs ekonomiski, turklāt arī pēckrīzes periodā; šā iemesla dēļ 
uzstāj, ka ir vajadzīga progresīva un dzimumsensitīva pieeja gan tūlītējai, gan ilgtermiņa 
rīcībai valstu un ES līmenī, pamatojoties uz kvalitatīviem datiem, kas sadalīti pa 
dzimumiem; šajā sakarībā ierosina ekonomikas atveseļošanas plānā ņemt vērā tirgu 
profesionālo segregāciju, lai izvairītos no tā, kas bija vērojams iepriekšējās krīzēs, kad 
nodarbinātības veicināšana tika vērsta uz vīriešu nozarēm, atstājot feminizētās nozares 
otrajā plānā, kā arī ņemt vērā nepieciešamību pārtraukt profesiju segregācijas dinamiku;

46. atgādina, ka Pasaules Ekonomikas forumā 2018. gadā tika minēts, ka visā pasaulē 2022. 
gadā tiks radīti 58 miljoni darbvietu, kas saistītas ar mākslīgo intelektu (MI), bet tikai 
24,9 % sieviešu, kas studē augstskolās, iegūst diplomu ar jaunajām tehnoloģijām 
saistītās jomās; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt sieviešu taisnīgu pārstāvību zinātnē un 
tehnoloģijā; atgādina, ka, pateicoties jauno tehnoloģiju jomā strādājošo sieviešu skaita 
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pieaugumam, Eiropā varētu nodrošināt līdz pat 16 miljardiem EUR;

47. aicina dalībvalstis veicināt un atvieglot sieviešu dalību IKT nozarē, kā arī nodrošināt 
sievietēm iespēju kļūt par investorēm un uzņēmējām;

48. norāda, ka pētījumi liecina, ka vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību lielā mērā 
nosaka tas, ka sievietes un vīrieši strādā dažādās profesijās ar atšķirīgu darba samaksas 
līmeni; uzsver, ka darba tirgus, kas sadalīts pēc dzimuma, sākas ar izvēli izglītības jomā 
un ka tādēļ ir nepieciešamas izmaiņas izglītības izvēlē, lai novērstu dzimumu atšķirības 
darba tirgū; mudina dalībvalstis nodrošināt labāku izglītību un profesionālo orientāciju, 
lai nodrošinātu, ka visi studējošie ir informēti par darba tirgus sniegtajām iespējām un 
dažādu izglītības izvēles iespēju sekām;

49. norāda, ka sieviešu līdzdalība darba tirgū ir zemāka nekā vīriešu līdzdalība; uzsver, ka ir 
svarīgi samazināt ienākuma nodokli, lai veicinātu līdzdalību darba tirgū; 

50. aicina Komisiju pastiprināt centienus nolūkā palielināt sieviešu nodarbinātības līmeni 
Eiropā un atvieglot viņu piekļuvi darba tirgum, piemēram, nodrošinot papildu stimulus 
sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai;

51. pauž nožēlu par to, ka sievietes nesāk un nevada uzņēmējdarbību tādā pašā mērā kā 
vīrieši; mudina dalībvalstis ieviest uzņēmējdarbībai labvēlīgas reformas, lai veicinātu 
līdztiesību un palielinātu sieviešu uzņēmējdarbību;

52. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot konkrētām valstīm adresēto ieteikumu sociālos 
aspektus, paturot prātā, ka ir jāievēro gan subsidiaritāte, gan valstu kompetences;

53. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos veicināt sieviešu kā vēlētāju un kandidātu dalību 
2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību pārskatīt 
Vēlēšanu aktu, lai paredzētu iespēju uz laiku aizstāt Eiropas Parlamenta deputātus, kuri 
izmanto savas tiesības uz grūtniecības un dzemdību, paternitātes vai bērna kopšanas 
atvaļinājumu; aicina Komisiju pārskatīt Vēlēšanu aktu un aicina Padomi apstiprināt šo 
pārskatīšanu;

54. atzīst, ka būtiska nozīme ir NVO un sieviešu tiesību organizācijām, kas cīnās pret 
dzimumu nevienlīdzību, diskrimināciju un vardarbību pret sievietēm; aicina Komisiju 
nodrošināt un stiprināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju aizsardzību, līdzdalību un 
aktīvu iesaistīšanos, izstrādājot instrumentus, ar kuriem nodrošināt finansējumu 
cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas cīnās pret 
lejupslīdi un regresiju dzimumu līdztiesības jomā un veicina sieviešu seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesības gan ES, gan visā pasaulē;

55. aicina dalībvalstis izveidot oficiālu Padomes struktūru dzimumu līdztiesības jautājumos, 
lai par dzimumu līdztiesību atbildīgajiem ministriem un valsts sekretāriem nodrošinātu 
īpašu diskusiju forumu, un labāk veicināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai visās ES 
politikas jomās, tostarp nodarbinātības un sociālajā politikā;

56. aicina Komisiju vēl vairāk stiprināt ES kā dzimumu līdztiesības katalizatora lomu visā 
pasaulē.
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