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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 

un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā līdztiesība ir viena no ES pamatvērtībām un viens no nosacījumiem, bez kura nevar 

sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktos mērķus attiecībā uz nodarbinātību un 

nabadzības mazināšanu, un tos krietni vieglāk varētu realizēt, ja tiktu ievēroti valstu 

tiesību akti par dzimumu līdztiesību un pareizi īstenotas ar dzimumu līdztiesību saistītās 

ES direktīvas; 

B. tā kā sievietēm pieejams darba piedāvājums veicina prasmju dažādību darba tirgū, un tieši 

tas ir faktors, kas uzņēmumiem nodrošina pieeju labākiem resursiem un tādējādi veicina 

konkurenci, nodarbinātību un izaugsmi iekšējā tirgū; 

C. tā kā sabiedrisko (tostarp ar veselību, izglītību un mājokli saistīto) pakalpojumu 

samazināšana skar sievietes gan tieši — kā šādu pakalpojumu saņēmējas un attiecīgo 

nozaru darba ņēmējas —, gan netieši, jo viņas rūpējas par apgādājamiem ģimenes 

locekļiem, kuriem ir vajadzīgi sabiedriskie pamatpakalpojumi; tā kā veselības aprūpes 

personālam atvēlētā finansējuma samazināšanas dēļ daudzās ES dalībvalstīs vairāk 

aprūpes pienākumu nākas uzņemties sievietēm, kuras bieži vien strādā nestabilas 

nodarbinātības un darbaspēka ekspluatācijas apstākļos; 

D. tā kā nodarbinātības līmeni un netieši arī izaugsmes tempu ES iekšējā tirgū daļēji nosaka 

iespēja gan vīriešiem, gan sievietēm pienācīgi līdzsvarot savu darba un privāto dzīvi; 

E. tā kā ekonomikas krīze un fiskālās konsolidācijas politika ir nesamērīgi smagi skārusi 

sievietes, jo īpaši sievietes no atstumtām sabiedrības grupām, jaunas sievietes un sievietes, 

kuras tiek diskriminētas vairāku iemeslu dēļ; 

F. tā kā publisko finanšu stabilitāte ir viens no stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem un tā kā 

ES dalībvalstu ieguldījums izglītībā kopumā un jo īpaši jaunu sieviešu izglītībā ir 

neatņemams katras valsts budžeta elements; 

G. tā kā, īstenojot uz darba tirgu un nodarbinātības veicināšanu vērstu politiku, ir jārada ļoti 

kvalitatīvas darbvietas saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) programmu 

pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai; 

H. tā kā pēdējos gados Eiropas Savienībā pastāvīgi ir bijis augsts jauniešu bezdarba un 

sociālās atstumtības līmenis, kas ir sagrāvis cilvēkkapitālu un nesalīdzināmi smagāk skāris 

tieši meitenes un sievietes; tā kā šīs ilgtermiņa sekas, ko radījusi ekonomikas krīze, ir 

jāpārvar, ņemot vērā dzimumu līdztiesības aspektu; 

I. tā kā pašreizējā ekonomiskā situācija ir pierādījusi, ka ir stingrāk jākoordinē dalībvalstu 

makroekonomikas un budžeta politikas nostādnes, lai panāktu integrētāku un 

līdzsvarotāku ekonomikas savienību, 

1. pauž nožēlu, ka stratēģijā „Eiropa 2020” nav integrētas pieejas dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanai, un aicina Komisiju un Padomi papildināt minēto stratēģiju ar dzimumu 
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līdztiesības pamatelementu un visaptverošu dzimumu līdztiesības mērķi; 

2. atkārtoti uzsver, ka ES dalībvalstu politiku ekonomikas un nodokļu jomā izdosies 

saskaņot tikai tad, ja vienlaikus tiks saskaņota arī politika līdztiesības jomā; 

3. atzinīgi vērtē konkrētām valstīm adresētos ieteikumus (KVAI), ar ko iecerēts veicināt 

dzimumu līdztiesību, taču pieprasa dzimumu līdztiesības principa pamatīgāku integrāciju 

KVAI, sevišķi attiecībā uz darba tirgus reformām un darba un privātās dzīves 

līdzsvarošanu; aicina Komisiju panākt, lai ES dalībvalstis īstenotu Eiropas pusgada 

kontekstā sniegtos KVAI par to, kā nostiprināt principu, saskaņā ar kuru vīrieši un 

sievietes par vienādu darbu saņem vienādu samaksu, un kā risināt problēmas, ko rada 

vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība; turklāt prasa gada izaugsmes pētījumā 

izklāstīt tieši līdztiesības politikas veidošanai paredzētas vadlīnijas attiecībā uz to, kā 

samazināt citas dzimumu nevienlīdzības izpausmes; 

4. aicina dalībvalstis un Komisiju likvidēt ierobežojumus, kas kavē sieviešu līdzdalību darba 

tirgū, tādēļ cita starpā arī izveidojot visā ES piemērojamus standarta mehānismus, sevišķi 

atbilstošus grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, paternitātes atvaļinājuma un bērna 

kopšanas atvaļinājuma periodus, jo tas ļautu sievietēm sekmīgi līdzsvarot darba un privāto 

dzīvi; 

5. atkārtoti aicina dalībvalstis iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu savās stabilitātes un 

konverģences programmās, kā arī valsts reformu programmās, šajā nolūkā nosakot 

kvalitatīvus mērķus un pasākumus, ar ko novērst dzimumu nevienlīdzību, kura joprojām 

pastāv un kuras dēļ sievietēm mūža otrajā pusē bieži vien nākas dzīvot zem nabadzības 

sliekšņa, turklāt aicina dalībvalstis sistemātiski nodrošināt dzimumu līdztiesības principa 

ievērošanu budžeta plānošanā, lai izvērtētu pašlaik īstenojamās rīcības programmas un 

politiku un noteiktu, kā tās ietekmē resursu sadalījumu un cik lielā mērā tās veicina 

sieviešu un vīriešu līdztiesību; 

6. atgādina dalībvalstīm un Komisijai, ka šķēršļi, kuru dēļ sievietēm ir grūtāk pieejams darba 

tirgus, tieši ietekmē potenciālos ieguvumus, ko dalībvalstīm nodrošina ieguldījumi 

izglītībā; 

7. atkārtoti aicina Komisiju veicināt uzraudzību pār to, kā tiek īstenoti nodarbinātībai un 

nabadzības mazināšanai noteiktie pamatmērķi, pieprasot, lai dalībvalstis izmantotu pēc 

dzimuma iedalītus datus, un noteikt papildu rādītājus, kas raksturotu katru dzimumu 

atsevišķi; 

8. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jāpalielina bērnu un gados jaunu pieaugušo procentuālā daļa 

izglītības sistēmās un lielāka uzmanība jāpievērš priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

problēmai, jo īpaši iegūstot informāciju par šīs problēmas galvenajiem iemesliem, lai 

pieņemtu un īstenotu politiku tās novēršanai; 

9. aicina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm ieguldīt vairāk struktūrfondu līdzekļu sabiedriskajā 

infrastruktūrā un pakalpojumos, kas paredzēti bērnu, veco ļaužu un citu apgādājamo 

aprūpei; atzīmē, ka nepietiekams finansējums sabiedriskajai aprūpes infrastruktūrai un 

pakalpojumiem nesalīdzināmi smagāk skar vientuļos vecākus, no kuriem lielākā daļa ir 

sievietes; 
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10. uzsver, ka par prioritāti ir jānosaka rīcība, kuras mērķis ir risināt ar bezdarbu, nabadzību 

un sociālo atstumtību saistītās problēmas, kas visvairāk skar tieši sievietes, un ka 

priekšroka ir jādod ilgtspējīgai nodarbinātībai, kvalitatīvām darbvietām, ieguldījumiem un 

kvalitatīviem sabiedriskajiem pakalpojumiem, jo tas nodrošina sociālo integrāciju, sevišķi 

tādās jomās kā izglītība, veselība, bērnu aprūpe, apgādājamo aprūpe, sabiedriskais 

transports un sociālie pakalpojumi; 

11. aicina Komisiju izstrādāt un dalībvalstis īstenot KVAI, kas palīdz risināt jautājumus, kuri 

ietekmē tieši sieviešu stāvokli darba tirgū, cita starpā arī šādus jautājumus:  

i) kā likvidēt strukturālos šķēršļus, kuru dēļ sievietēm ir grūti sākt strādāt un veidot karjeru 

tādās vīriešu īpatsvara dominances nozarēs kā zinātne, tehnoloģija, uzņēmējdarbība, 

finanses un zaļā ekonomika; 

ii) kā risināt vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirības problēmu, kas aktuāla 

visās nozarēs; 

iii) kā visās nozarēs palielināt sieviešu pārstāvību ekonomikai svarīgu lēmumu pieņemšanas 

procesos; 

iv) kā panākt, lai ar formālo izglītību un ikdienēju mācīšanos meitenes un sievietes iegūtu 

pilnvērtīgas iespējas jo īpaši tādās jomās kā zinātne, tehnoloģija, inženierzinības, 

matemātika, uzņēmējdarbība, ekonomika un komercija, un kā visās nozarēs labāk 

nodrošināt sievietēm prasmju pielāgošanas, apmācības un mūžizglītības iespējas 

darbavietā; 

12. atzīmē, ka finanšu un ekonomikas krīzes ietekmē ir nopietni saasinājušās Eiropai aktuālās 

demogrāfiskās problēmas, tostarp sabiedrības novecošanas problēma; norāda, ka vīriešu 

un sieviešu pensiju atšķirība Eiropā vēl arvien ir 39 %; uzsver, ka nodarbinātības politika 

un sociālo pārvedumu sistēmas struktūra pamatīgi ietekmē sieviešu spēju veikt iemaksas 

pensiju fondā un ka KVAI dokumentos tas būtu jāņem vērā; ir pārliecināts, ka ir jāizvērtē 

ilgāka darba mūža sekas, raugoties no dzimumu līdztiesības viedokļa; 

13. aicina atbildīgo(s) komisāru(s) katru gadu pārrunāt ar Sieviešu tiesību un dzimumu 

līdztiesības (FEMM) komiteju gada izaugsmes pētījumā aplūkotos dzimumu līdztiesības 

aspektus; 

14. uzsver, ka Komisijai un dalībvalstīm ir jāizvērtē, kā strukturālo reformu politika ietekmē 

sievietes no atstumtām sabiedrības grupām, kuras tiek diskriminētas vairāku iemeslu dēļ; 

aicina Komisiju izstrādāt KVAI, kas palīdzētu novērst šķēršļus, ar kuriem saskaras tieši 

šīs sievietes; 

15. ir ļoti nobažījies par to, ka ir samazināts finansējums sieviešu organizācijām, institūcijām 

un līdztiesības struktūrām un ka tādēļ tās tiek slēgtas un ir pamatīgi samazinājusies to 

darbība; 

16. pieprasa papildināt Eiropas pusgada procesu ar konkrētām vadlīnijām un procedūrām, kas 

nodrošina dalībvalstīs pārskatatbildību, apspriešanos un dialogu ar ieinteresētajām 

personām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un arodbiedrībām; 
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17. uzsver, ka elastīgu darba tirgu nedrīkst veidot uz sociālās aizsardzības līdzekļu rēķina, 

samazinot, piemēram, minimālo algu, tiesības uz kolektīvām sarunām vai maternitātes un 

paternitātes tiesības, nedz arī atsakoties no drošu un kvalitatīvu darbvietu saglabāšanas 

saskaņā ar SDO programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai; vērš uzmanību uz to, ka 

pilsoniskās sabiedrības līdzdalība, sociālais dialogs, arodbiedrības un darba ņēmēju 

pārstāvība ir svarīgi darba tirgus politikas izstrādes un īstenošanas faktori; 

18. pauž bažas par to, ka, samazinot darba attiecību regulējumu un padarot tās elastīgākas, 

daudzās dalībvalstīs ir pārkāpti darba tiesību akti, cita starpā gan tieši, gan netieši 

diskriminējot sievietes; 

19. iesaka Eiropas pusgada procesā ciešāk iesaistīt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu; 

20. aicina Komisiju un dalībvalstis darīt vēl vairāk, lai atveseļošanos no ekonomikas krīzes 

izmantotu kā iespēju veicināt sociālā un vides ziņā ilgtspējīgāku ekonomikas modeli, tādēļ 

cita starpā sekmējot zaļo darbvietu radīšanu un popularizējot sociālos uzņēmumus un 

alternatīvus darījumu veikšanas modeļus (piemēram, savstarpējās sabiedrības un 

kooperatīvus); 

21. uzsver, ka Eiropā ir pārāk liels to sieviešu īpatsvars, kurām ir nepilnas slodzes, pagaidu, 

zemu atalgots vai nedeklarēts darbs, un ka stingras ekonomiskās politikas (tostarp darba 

tirgus regulējuma samazināšanas un darba tiesību un sarunu prakses reformas) rezultātā 

nestabilas nodarbinātības veidi pēdējos gados ir izmantoti aizvien plašāk; ir ļoti nobažījies 

par to, ka ir palielinājies nodarbinātu personu nabadzības līmenis. 
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