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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība un nediskriminēšana ir Eiropas Savienības 
pamatvērtības, kā noteikts Līgumā par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā;

B. tā kā, lai samazinātu nevienlīdzību, ir jāturpina veicināt vienlīdzīgas iespējas, kas izriet 
no augstāk minētajiem tiesību aktiem;

C. tā kā integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ir svarīgs instruments 
dzimumu līdztiesības integrēšanai visās ES politikas jomās, pasākumos un darbībās, 
tostarp darba tirgus un sociālajā politikā, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un apkarotu 
visu veidu diskrimināciju pret sievietēm;

D. tā kā Eiropas sociālo tiesību pīlārs ietver ieteikumus par dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām un aktīvu atbalstu nodarbinātībai,

1. norāda, ka vidējā darba samaksas atšķirība starp dzimumiem ES ir 16 % un vidējā 
nodarbinātības atšķirība starp dzimumiem ir 11,5 %, ka elastīgs darba režīms un 
netipiski un elastīgi līgumi (nulles stundu līgumi, fiktīva pašnodarbinātība, pagaidu 
darbs, nepilna laika darbs utt.) sievietes skar vairāk nekā vīriešus un ka sievietes biežāk 
nekā vīrieši strādā nozarēs ar ļoti augstu sieviešu īpatsvaru, zemu atalgojumu un 
nepietiekamu novērtējumu, viņas saskaras ar nabadzību un nestabilu situāciju un 
nokļūst trūcīgāko darba ņēmēju kategorijā, kā arī citās starpnozaru kategorijās, 
piemēram, mājsaimniecības ar tikai vienu vecāku, aprūpējamu personu kopējas, 
sievietes ar invaliditāti un sievietes ar zemu izglītību vai nepietiekamu atbalstu no 
aprūpes dienestu puses; atkārtoti apstiprina, ka koplīguma slēgšanas sarunas ir 
noteicošais faktors nevienlīdzības mazināšanā un novēršanā;

2. norāda, ka pēc 2008. gada pasaules ekonomikas un finanšu krīzes nodarbinātu personu 
nabadzība Eiropas Savienībā palielinājās no 8 % līdz 10 % un ka pašreizējai pasaules 
mēroga Covid-19 pandēmijai, kādas līdz šim vēl nav bijis, būs nopietnākas 
ekonomiskās un finansiālās sekas, un tiešā to ietekmē pieaugs nabadzība, jo īpaši 
sieviešu un visneaizsargātāko sabiedrības grupu vidū, jo pandēmijas sekas asāk izjutīs 
darba ņēmēji pakalpojumu, tūrisma, viesmīlības un aprūpes nozarēs, pašnodarbinātie, 
strādājošie ar nestabiliem darba apstākļiem, pagaidu darba un sezonas strādnieki u. c., 
no kuriem lielāka daļa ir sieviešu, kā arī dažādas citas tausaimniecības nozares, kuras 
ietekmēs darba vietu zaudējumi, algas un/vai darba laika samazināšana un tas, ka 
pandēmijas laikā būs lielāka nepieciešamība pēc aprūpes pakalpojumiem;

3. uzsver, ka sieviešu nabadzības pieaugumam ir lielāka ietekme uz plašāku sabiedrību, jo 
sievietes parasti ir galvenokārt atbildīgas par pamatpreču iegādi un viņām ir izšķirošā 
nozīme mājsaimniecības uzturēšanā; pauž bažas par to, kā tas ietekmēs bērnu 
nabadzību, un vērš uzmanību uz to, ka 2017. gadā bērni ES saskārās ar visaugstāko 
nabadzības vai sociālās atstumtības risku jebkurā vecuma grupā; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē Komisijas apņemšanos īstenot “garantiju bērniem”;
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4. pauž bažas, ka Covid-19 pandēmija un tai sekojošā ekonomikas lejupslīde nesamērīgi 
ietekmēs nelabvēlīgā situācijā esošas sieviešu grupas, pie kurām cita starpā pieder 
vientuļās mātes, migrantes un sievietes ar zemiem ienākumiem, nestabilu darbu un 
nepilna laika darbu, un pakļaus viņas nabadzības, bezdarba, sociālās atstumtības un/vai 
bezpajumtniecības riskam; aicina Komisiju integrēt dzimumu līdztiesības aspektu un 
piemērot integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai visās iniciatīvās un papildu ES 
finansēšanas programmās, jo īpaši “Next Generation EU” un pastiprinātajā daudzgadu 
finanšu shēmā 2021.–2027. gadam, lai nodrošinātu, ka ekonomikas politikas reakcija uz 
Covid-19 pandēmiju ir pielāgota sieviešu īpašajām vajadzībām un pieredzei, un 
ierosināt īpašu finansējumu sieviešu atbalstam nestabilās un neoficiālās nozarēs, un 
palielināt mikrofinansējumu sievietēm uzņēmējām;

5. norāda, ka, lai gan sieviešu nabadzības līmenis dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras, 
nabadzības un sociālās atstumtības risks riska grupās, pie kurām pieder vecāka 
gadagājuma sievietes, vientuļās sievietes, sievietes ar bērniem un vientuļās mātes, 
bēgles un migrantes, sievietes ar citu ādas krāsu, mazākumtautību sievietes, 
homoseksuālas, biseksuālas sievietes un transpersonas, kā arī sievietes ar invaliditāti, ir 
augsts, un vidējā tendence ir tāda, ka sievietes ir vairāk pakļautas nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam nekā vīrieši (2018. gadā ES – 22,8 %); norāda, ka citi krusteniskie 
riska faktori, piemēram, neaktivitāte, aprūpes pakalpojumu trūkums bērniem un 
apgādājamiem ģimenes locekļiem padara dažas īpašas sieviešu kategorijas 
neaizsargātākas pret nabadzības riskiem nekā citas;

6. uzsver, ka katrai otrai personai, kas nāk no ārpussavienības migrantu ģimenēm, draud 
nabadzība vai sociālā atstumtība, ka īpaši augsts nestabila darba līmenis ir starp 
migrantēm un bēglēm un ka personas ar apgādājamu vai neregulāru statusu saskaras ar 
ārkārtīgi augstu nabadzības līmeni; uzsver, ka četriem no pieciem romu kopienas 
locekļiem ienākumi nesasniedz nabadzības sliekšņa apjomu un ka mazāk nekā viena no 
piecām romu sievietēm (vecumā no 16 gadiem) ir nodarbināta; uzsver, ka diskriminācija 
izglītības, apmācības un nodarbinātības pieejamībā un kvalitātē veicina šo realitāti; 
aicina ES sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu ES un valstu nodarbinātības 
standartu pilnīgu īstenošanu bez jebkādas diskriminācijas, tostarp izmantojot 
uzraudzības, sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismus, kas ir efektīvi, neatkarīgi un 
pieejami visiem darba ņēmējiem;

7. norāda, ka saskaņā ar Eurostat datiem pašlaik dalībvalstīs 64,6 miljoni sieviešu un 
57,6 miljoni vīriešu dzīvo nabadzībā, kas liecina, ka nabadzības ietekme uz sievietēm 
un vīriešiem ir atšķirīga; norāda, ka šie skaitļi tikai parāda, cik daudz sieviešu tas skar, 
un tie ir jāizskata kopā ar citiem rādītājiem, piemēram, attiecībā uz vecumu, paredzamo 
mūža ilgumu, ienākumu nevienlīdzību, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību, 
mājsaimniecības veidu un sociālajiem pārvedumiem, lai pilnībā izprastu to nozīmi; 
uzsver, ka, visticamāk, netiek pietiekami novērtēts tas, ciktāl sievietes ir pakļautas 
nabadzībai, un aicina dalībvalstis vākt datus par nabadzību tādā veidā, kas atspoguļo 
personas reālo mājsaimniecības un individuālo situāciju, kopā ar attiecīgajiem datiem 
par līdztiesību, un veikt nabadzības statistikas un politikas dzimumu līdztiesības analīzi, 
jo nevar paļauties uz pieņēmumu, ka  mājsaimniecībās resursi ir vienlīdzīgi sadalīti 
starp vīriešiem un sievietēm;

8. uzskata, ka prostitūcija ir smagas vardarbības un ekspluatācijas veids, kas galvenokārt 
skar sievietes un bērnus; aicina dalībvalstis pieņemt īpašus pasākumus, lai apkarotu 
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prostitūcijas ekonomiskos, sociālos un kultūras cēloņus, un atbalstīt pasākumus 
prostitūcijā iesaistītajām personām, lai veicinātu viņu sociālo un profesionālo 
reintegrāciju;

9. ar bažām norāda, ka sieviešu vidū līdz ar vecuma iestāšanos pieaug nabadzība, 
galvenokārt tādēļ, ka uzkrājas dažādas nevienlīdzības, kas piedzīvotas visā viņu darba 
dzīves laikā (neapmaksāts aprūpes darbs, sakarā ar maternitāti un citu aprūpes 
pienākumu dēļ), darba samaksas atšķirības un darba laika atšķirības visā mūža garumā, 
jo sievietes biežāk ir pārtraukušas karjeru, veikušas nestandarta darbu vai strādājušas 
nepilna laika darbu, kā rezultātā ir zemākas pensijas, atšķirīgs pensionēšanās vecums 
vīriešiem un sievietēm dažās dalībvalstīs, kā arī tas, ka vairāk vecāka gadagājuma 
sieviešu dzīvo vienas; ar nožēlu atzīmē, ka vīriešu un sieviešu pensiju atšķirība ir 
aptuveni 39 %, kas vairāk nekā divkārt pārsniedz vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību, un tas liecina, ka darba samaksas nevienlīdzības ietekme laika gaitā 
pakāpeniski palielinās; aicina dalībvalstis un Komisiju sadarboties, lai izveidotu ES 
minimālo ienākumu shēmu satvaru, un īstenot īpašus pasākumus, lai apkarotu 
nabadzības un sociālās atstumtības risku vecāka gadagājuma sievietēm, palielinot 
sieviešu pensijas, lai tās atbilstu vīriešu pensijām, un saglabājot taisnīgas un solidāras 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, lai nodrošinātu taisnīgus un pienācīgus ienākumus pēc 
darba mūža beigām;

10. uzsver, ka nodarbinātu personu nabadzības problēmas risināšanā var pievērsties dažiem 
tās pamatcēloņiem un komponentiem, piemēram, izglītībai, apmācībai un aprūpes 
pakalpojumiem, kas ir noteicoši un kas tādēļ ir jāņem vērā politikas veidošanā;

11. uzsver, ka sieviešu nabadzība ir daudzšķautņaina problēma, ko tieši ietekmē tas, ka 
trūkst taisnīga novērtējuma darbam, ko parasti veic sievietes, karjeras pārtraukumu 
ietekme uz paaugstinājumiem darbā un pensijas izaugsmi, nevienlīdzīga piekļuve 
drošiem darba līgumiem un kvalitatīviem darba apstākļiem, neapmaksātu aprūpes 
pienākumu un mājsaimniecības darba nevienlīdzīga sadale un segregācija izglītībā un 
pēc tam darba tirgū, kā rezultātā sievietes veido lielāko daļu no zemu atalgotiem darba 
ņēmējiem; tādēļ norāda, ka, lai samazinātu pastāvošo nevienlīdzību un nabadzības 
feminizāciju, ir jāveicina rīcība un politika dažādās jomās un ir jāveic pasākumi, sākot 
no izglītības uzlabošanas līdz kvalitatīvas bērnu aprūpes pieejamības, cenas ziņā 
pieņemamas un pieejamas nodrošināšanai, lai sistemātiski novērstu dzimumu 
nodarbinātības atšķirības un darba tirgus segregāciju; šajā sakarībā atkārtoti aicina 
dalībvalstis ātri transponēt un pilnībā īstenot Darba un privātās dzīves līdzsvara 
direktīvu;

12. aicina Komisiju nākt klajā ar turpmākām iniciatīvām, kas veicinātu darbvietu radīšanu 
sievietēm, jo īpaši sievietēm, kuras saskaras ar dažādiem diskriminācijas veidiem, lai ne 
tikai samazinātu nabadzību, bet arī veicinātu nodarbinātības kvalitāti un viņu finansiālo 
neatkarību, novēršot darba nestabilitāti;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest iniciatīvas, lai veicinātu pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm, izmantojot izglītību, profesionālo apmācību un mūžizglītību, 
kā arī piekļuvi finansējumam, sieviešu uzņēmējdarbību un sieviešu pārstāvību uz 
nākotni vērstās nozarēs, lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai nodarbinātībai; jo īpaši 
aicina vairāk popularizēt STEM priekšmetus, digitālo izglītību, mākslīgā intelekta un 
finanšu lietpratību, lai apkarotu pastāvošos stereotipus un nodrošinātu, ka vairāk 
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sieviešu ienāk šajās nozarēs un dod ieguldījumu to attīstībā;

14. pasvītro regulāro dialogu ar sievietēm, kuras saskaras ar nabadzību, un lēmumu 
pieņēmējiem, izmantojot forumus valsts, reģionālajā un ES līmenī, lai uzraudzītu 
pašreizējās politikas/pakalpojumu efektivitāti un ierosinātu risinājumus;

15. norāda, ka globāli 70 % darbaspēka veselības aizsardzības un sociālajā jomā, piemēram, 
ārstu, medmāsu un aprūpes darbinieku, ir sievietes; aicina Komisiju un dalībvalstis 
mērķtiecīgi virzīt publiskās investīcijas, lai apmierinātu sieviešu veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju vajadzības, piemēram, attiecībā uz aizsardzības līdzekļiem, 
tostarp sanitārajiem produktiem, un ievērojami palielināt algas un uzlabot darba 
apstākļus nozarēs, kurās pārsvarā ir sievietes;

16. uzsver, ka ir jānodrošina pienācīgs finansējums NVO, un uzsver, ka tām ir jābūt 
pieejamiem ES līdzekļiem, lai sniegtu inovatīvus un efektīvus pakalpojumus cīņai pret 
nabadzību;

17. norāda, ka lielākā daļa veikalnieku, viņu darbinieku un apkopēju ir sievietes un viņas 
bieži vien saņem tikai minimālo algu, un turklāt norāda, ka Covid-19 pandēmija viņām 
ir radījusi vēl lielāku nabadzības risku; uzsver, ka ir steidzami nepieciešams paplašināt 
tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu, tāldarbu, nepilna laika darbu un uzlabot sociālo 
aizsardzību sievietēm, kas strādā nestabilā nodarbinātībā vai jau ir zaudējušas darbu, un 
ka steidzami jāizveido sociāli ekonomiskās drošības tīkli sievietēm, kas strādā nestabilā 
nodarbinātībā vai ar nestabilu darba līgumu;

18. uzsver nepieciešamību nodrošināt bērnu aprūpes pieejamību visu veidu vecākiem un 
ģimenēm, kas strādā pamatpakalpojumu jomā, un palielināt atbalstu neaizsargātām 
ģimenēm, tostarp tām, kas aprūpē ģimenes locekļus ar invaliditāti;

19. aicina Komisiju izstrādāt ES līmeņa reaģēšanu, lai paplašinātu atbalstu maziem un 
vidējiem sieviešu vadītiem uzņēmumiem krīzes laikā un pēc tās;

20. aicina Komisiju pēc iespējas drīz nākt klajā ar priekšlikumiem, kā novērst vīriešu un 
sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirības, cita starpā atbalstot principu “vienāds 
atalgojums par līdzvērtīgu darbu”, un atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos līdz 
2021. gadam iesniegt priekšlikumu par saistošiem darba samaksas pārredzamības 
pasākumiem, kā noteikts dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadam, kā arī cita 
starpā pārskatīt Barselonas mērķus un izpētīt pensiju kredītus ar aprūpi saistītiem 
pārtraukumiem karjeras laikā, — tas viss palīdzēs risināt ar dzimumu saistītas 
nabadzības problēmu un veicināt vienlīdzīgas iespējas un sieviešu līdzdalību darba 
tirgū; turklāt aicina Komisiju savlaicīgi iesniegt Direktīvas 2006/54/EK (Vienlīdzīgas 
attieksmes direktīva) pārskatīto redakciju un iekļaut tajā jebkādas diskriminācijas 
aizliegumu seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes vai dzimuma maiņas dēļ;

21. aicina Komisiju pēc iespējas drīz nākt klajā ar vērienīgu Eiropas stratēģiju invaliditātes 
jomā laikposmam pēc 2020. gada, kurā būtu iekļauti priekšlikumi, lai nodrošinātu 
izpratni par juridiskajām tiesībām, tostarp tiesībām uz darbu un personu ar invaliditāti 
tiesībām uz nodarbinātību, un pasākumi, lai veicinātu viņu integrāciju darba tirgū un 
veicinātu vienlīdzīgas iespējas, īpašu uzmanību pievēršot situācijai, ar ko saskaras 
sievietes ar invaliditāti, un veidiem, kā novērst krusteniskos diskriminācijas veidus;



AD\1211743LV.docx 7/9 PE650.376v03-00

LV

22. aicina Komisiju un dalībvalstis sistemātiski izpētīt un novērst visus nodarbinātu sieviešu 
nabadzības cēloņus un veidus;

23. pauž nožēlu, ka aprūpes nozarē strādājošie bieži vien ir īpaši neaizsargāti slikto darba 
apstākļu dēļ un tāpēc, ka trūkst pienācīgas sociālās un darba aizsardzības, jo īpaši 
mājsaimniecībās nodarbinātajiem, un ka tradicionāli tiek pārāk zemu novērtēta viņu 
loma; aicina Komisiju pieņemt ES aprūpes stratēģiju, reaģējot uz sociālo ietekmi uz 
personām ar aprūpes pienākumiem, kuru īpatsvaru neproprocionālā mērā veido 
sievietes; uzsver, ka ar šo stratēģiju būtu jāprasa ievērojami ieguldījumi aprūpes 
ekonomikā, jāstiprina politika, lai līdzsvarotu darba un aprūpes pienākumus visā cilvēka 
dzīves laikā, un jānovērš darbaspēka trūkums, jo īpaši ar apmācību, prasmju atzīšanu un 
labākiem darba apstākļiem šajās nozarēs.
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