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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 bezdarbs visvairāk skar sievietes un tā kā vidēji ES tikai 48,3 % sieviešu ar 
invaliditāti ir nodarbinātas, salīdzinot ar 53,3 % vīriešu ar invaliditāti1, un tikai 20,7 % 
sieviešu ar invaliditāti ir iesaistītas pilnīgā nodarbinātībā, salīdzinot ar 28,6 % vīriešu ar 
invaliditāti2;

B. tā kā dati liecina, ka vidēji 29,5 % sieviešu ar invaliditāti Eiropas Savienībā ir pakļautas 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam, salīdzinot ar 27,5 % vīriešu ar invaliditāti3;

C. tā kā tiek apdraudētas ES pamatvērtības, kā liecina ES Pamattiesību aģentūras (FRA) 
apsekojums4, un divdesmit gadus pēc Nodarbinātības vienlīdzības direktīvas 
pieņemšanas LGBTI personas turpina saskarties ar diskrimināciju nodarbinātības jomā;

D. tā kā sievietes un meitenes visas dzīves laikā saskaras ar dažāda veida diskrimināciju un 
sievietes un meitenes ar invaliditāti saskaras ar daudziem diskriminācijas veidiem 
dažādās jomās gan dzimuma, gan invaliditātes dēļ, tostarp ar tiešu un netiešu 
diskrimināciju, diskrimināciju saistības dēļ, saprātīga pielāgojuma atteikumu un 
strukturālu vai sistēmisku diskrimināciju;

E. tā kā šāda diskriminācija ietekmē arī izglītību; tā kā digitālā un zaļā pāreja rada 
pieprasījumu pēc darba ņēmējiem ar aizvien specializētākām digitālajām un zaļajām 
prasmēm; tā kā ar digitālajām prasmēm saistītajā izglītībā joprojām pastāv dzimumu 
atšķirības un tādas pastāv arī digitālajā darba tirgū; tā kā personas ar invaliditāti bieži 
vien tiek izslēgtas no izglītības un līdz ar to arī no darba tirgus un nodarbinātības 
iespējām un tas apgrūtina viņu piekļuvi pilna laika nodarbinātībai, tādējādi palielinot 
nevienlīdzību nodarbinātības un atalgojuma jomā; tā kā ir būtiska izpratnes veicināšana, 
lai darba devēji un darba ņēmēji varētu pienācīgi rīkoties un reaģēt, pamatojoties uz 
zināšanām par saviem pienākumiem un tiesībām nediskriminācijas jomā;

F. tā kā sievietes galvenokārt ir atbildīgas par mājsaimniecību un sievietes veido lielāko 
daļu personu ar invaliditāti aprūpētāju; tā kā vientuļajām mātēm, kas aprūpē bērnus ar 
invaliditāti, ir nopietns risks kļūt par nabadzības un sociālās atstumtības upuriem; tā kā 
diskriminācija vecuma dēļ, kā arī iespējamie stereotipi un šķēršļi ietekmē visas vecuma 
grupas; tā kā vecāka gadagājuma sievietes ar invaliditāti bieži vien ir vienīgās 
aprūpētājas ģimenes locekļiem ar invaliditāti; tā kā tas tieši ietekmē viņu neaizsargātību 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī piekļuvi darbam un profesionālo izaugsmi 
un var negatīvi ietekmēt viņu nodarbinātības apstākļus,

1 Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) 2017. gads.
2 Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (Dzimumu līdztiesības indekss, 2019. gads).
3 Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) 2018. gads.
4 A long way to go for LGBTI equality (Tāls ceļš uz LGBTI līdztiesību) , FRA, 2020. gads.
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1. aicina Komisiju un dalībvalstis sistemātiski integrēt sieviešu un meiteņu ar invaliditāti 
intereses un tiesības visos rīcības plānos, stratēģijās un politikas virzienos, jo īpaši 
attiecībā uz izglītību, nodarbinātību un sociālo politiku, īpašu uzmanību pievēršot 
diskriminācijai dzimuma un invaliditātes dēļ;

2. pauž nožēlu par to, ka vecums ir svarīgs iemesls diskriminācijai nodarbinātības jomā; 
uzskata, ka vecāka gadagājuma sievietes bieži vien joprojām ir pakļautas stereotipiem 
un šķēršļiem darba tirgū, un aicina ievērot paaudžu taisnīgumu, kura pamatā ir 
solidaritāte;

3. uzsver, ka transpersonu aizsardzībai pret diskrimināciju nodarbinātības jomā jābūt 
efektīvai, un aicina dalībvalstis apkarot šo diskrimināciju, jo īpaši nodarbinātības jomā;

4. aicina dalībvalstis izpētīt iespēju direktīvā ieviest pozitīvas rīcības stratēģijas attiecībā 
uz grupām, kas cieš no smagas un strukturālas diskriminācijas, piemēram, romiem;

5. aicina dalībvalstis uzsākt izpratnes veicināšanas kampaņas par diskriminācijas 
novēršanu un sniegt darba ņēmējiem un plašai sabiedrībai skaidru informāciju par viņu 
tiesībām un pienākumiem, tostarp tiesībām uz darbu un nodarbinātību, īpašu uzmanību 
pievēršot pieejamībai, tostarp piekļuvei informācijai un saziņai, un saprātīgiem 
pielāgojumiem saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, lai 
izskaustu visu veidu nepārprotamu vai slēptu diskrimināciju un mācītos, kā atklāt, 
apkarot un atmaskot diskrimināciju, tostarp izmantojot starpnozaru pieeju, kas vērsta 
pret vairākiem diskriminācijas veidiem, un kā piekļūt pašreiz spēkā esošajiem tiesību 
aktiem diskriminācijas novēršanas jomā; aicina dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi 
šajā jomā, galveno uzmanību pievēršot riskam visvairāk pakļautajām personām, tostarp 
sievietēm ar invaliditāti, un vienlaikus iesaistot sociālos partnerus, jo minētie 
diskriminācijas veidi kavē izglītības un apmācības ieguldījumu un centienu īstenošanu 
un rada šķēršļus karjeras attīstībai;

6. uzsver, ka tiesības strādāt ir būtisks priekšnoteikums, lai sievietes ar invaliditāti varētu 
efektīvi izmantot vienlīdzīgas tiesības, ekonomisko neatkarību un profesionālo 
izaugsmi; aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus un mērķtiecīgas darbības un 
pieņemt atbilstošas politikas nostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt, ka meitenes un 
sievietes ar invaliditāti gūst labumu no tādiem pašiem noteikumiem kā visi citi attiecībā 
uz piekļuvi darba tirgum, pieņemšanu darbā un paaugstināšanu amatā, vienlīdzīgu 
piekļuvi apmācībai un pārkvalifikācijai, vienlīdzīgu piekļuvi kredītiem un citiem 
ražošanas resursiem, vienlīdzīgu samaksu par līdzvērtīgu darbu un līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā visi pārējie darbinieki; aicina 
dalībvalstis pieņemt pasākumus, kuru mērķis ir apkarot diskrimināciju un aizskarošu 
izturēšanos darbavietā, tostarp seksuālu uzmākšanos, ar ko saskaras sievietes ar 
invaliditāti, piemēram, pieņemt rīcības plānus, lai novērstu diskrimināciju 
nodarbinātības jomā, jo īpaši attiecībā uz dzimumu, valstspiederību, sociālo izcelsmi, 
invaliditāti, seksuālo orientāciju un dzimumidentitāti, etnisko izcelsmi un reliģiju; aicina 
dalībvalstis pieņemt pasākumus, kuru mērķis ir apkarot aizskarošu izturēšanos pret 
personām ar invaliditāti darbavietā; uzsver arī nepieciešamību ieviest personu ar 
invaliditāti tiesību garantiju, kas paredzētu īpašus pasākumus sieviešu ar invaliditāti 
vajadzību apmierināšanai;
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7. aicina Komisiju un dalībvalstis integrēt sieviešu un meiteņu ar invaliditāti tiesības, 
izstrādājot un īstenojot darbības, kuru mērķis ir attīstīt digitālās prasmes un 
mūžizglītību, tādējādi veicinot pieejamas, uz stereotipiem nebalstītas izglītības sistēmas 
ar iekļaujošiem izglītības pasākumiem, lai sievietes un meitenes ar invaliditāti varētu 
piedalīties darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot digitālajām prasmēm un mūžizglītībai, 
un lai nodrošinātu, ka sievietes un meitenes ar invaliditāti var izvēlēties studijas jomās, 
kurās viņas vēlētos strādāt un izvēlēties tādu darbu, kas atbilst viņu spējām, un 
nodrošinātu, ka viņas neierobežo nepieejamība, aizspriedumi un stereotipi, kas veicina 
viņu sociālo atstumtību;

8. aicina Komisiju izvērtēt, vai dalībvalstis ir ieviesušas sīki izstrādātus noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka cilvēki var izmantot savas tiesības uz grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, paternitātes atvaļinājumu, bērna kopšanas atvaļinājumu un aprūpes 
atvaļinājumu, kā arī pasākumus elastīga darba nodrošināšanai, un vai tie ir pielāgoti 
dažādām vajadzībām, kādas ir mātēm ar invaliditāti, mātēm, kuru bērniem ir invaliditāte 
vai ilgstoša slimība, vai mātēm īpašos apstākļos, piemēram, saistībā ar priekšlaicīgām 
dzemdībām; aicina veikt vērienīgākus pasākumus, lai veicinātu vīriešu kā aprūpētāju 
līdztiesīgu lomu; aicina dalībvalstis nākt klajā ar valsts stratēģijām, kuru mērķis ir 
atbalstīt neformālus aprūpētājus; uzstāj, ka nolūkā nodrošināt sieviešu vienlīdzīgu 
līdzdalību darba vidē ir jānodrošina pieejami augstas kvalitātes bērnu aprūpes 
pakalpojumi;

9. atgādina , ka saskaņā ar ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas deklarēto 
saprātīga pielāgojuma nenodrošināšana sievietēm ar invaliditāti var tikt uzskatīta par 
diskrimināciju saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 5. un 
6. pantu;

10. aicina, ja iespējams, apkopot atbilstīgus un precīzus datus par dzimumu un invaliditātes 
mainīgo rādītāju darba tirgū, kā arī par tā sociālo dimensiju, lai šos datus izmantotu par 
pamatu valstu un Eiropas stratēģijām attiecībā uz invaliditāti, nodarbinātību un 
dzimumu līdztiesību;

11. sagaida pašreizējās Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā novērtējumu un Komisijas 
priekšlikumu par turpmāko Eiropas stratēģiju invaliditātes līdztiesības jomā nākamajam 
daudzgadu periodam, kuru plānots publicēt 2021. gadā un kurā apvienotas horizontālas 
un mērķtiecīgas pieejas un iekļauta spēcīga dzimumu perspektīva, tostarp izmantojot 
politikas virzienus, kas veicina nodarbinātību, apmācību, iekārtošanu darbā, 
vienlīdzīgas karjeras iespējas, vienādu samaksu par vienādi vērtīgu darbu, pielāgošanos 
darbavietā un tālākizglītību, un pievēršot uzmanību sieviešu ar invaliditāti digitālajai 
iekļaušanai un nepieciešamībai nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru;

12. aicina Padomi pieņemt horizontālo Diskriminācijas novēršanas direktīvu un piemērot 
starpnozaru pieeju visos ES diskriminācijas novēršanas politikas virzienos un tiesību 
aktos;

13. aicina optimizēt pašreizējo ES finansēšanas instrumentu, piemēram, programmas 
“Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (REC) izmantošanu, lai veicinātu pieejamību un 
nediskrimināciju un pievērstos sieviešu ar invaliditāti nodarbinātības un 
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sociālekonomiskajiem apstākļiem; aicina dalībvalstis atvieglot finansējuma pieejamību 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
iestādēm, kas veicina līdztiesību; 

14. turklāt aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, piemēram, optimizējot ES 
struktūrfondu izmantošanu, nolūkā mudināt un atbalstīt uzņēmumus, kas ir apņēmušies 
pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti, lai uzlabotu šādu cilvēku piekļuvi darba iespējām, 
un palīdzēt personām ar invaliditāti kļūt par uzņēmējiem, piemēram, izveidojot ārēji 
atpazīstamu sertifikācijas zīmi, kuras mērķis ir apstiprināt to, ka minētās personas 
ievēro spēkā esošos noteikumus un pienācīgi veic savu darbu, un sniedzot šīm personām 
iespēju līdzdarboties iniciatīvās, ko īsteno, lai panāktu minētos mērķus;

15. aicina dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību tam, lai tiktu atklāta vardarbība pret 
sievietēm un meitenēm ar invaliditāti, nolūkā to savlaicīgi identificēt un novērst.
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