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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 Komisija savu paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai" 
(COM(2020) 14) sniedza pirms Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma;

B. tā kā sievietes, jo īpaši sievietes, kuras strādā nestabilu darbu vai sektoros, kuros ir liels 
sieviešu pārsvars, piemēram, veselības, mazumtirdzniecības vai aprūpes pakalpojumu 
jomā, nesamērīgi ietekmē Covid-19 pandēmija; tā kā pienācīgas darba un privātās 
dzīves līdzsvara politikas īstenošana un vienlīdzīgs aprūpes pienākumu sadalījums ir 
būtiski svarīgs, lai saskaņotu darba, privāto un ģimenes dzīvi un atvieglotu sieviešu 
līdzvērtīgu dalību darba tirgū, jo sievietes joprojām ir galvenās aprūpētājas;

C. tā kā sievietes, tostarp sievietes ar invaliditāti vai veselības problēmām, migrantes un 
etniskajām minoritātēm piederošas sievietes, gados vecākas sievietes, sievietes, kurām ir 
mazāk oficiālu akadēmisku kvalifikāciju, vientuļās mātes, lauku apvidos dzīvojošas 
sievietes, kā arī LGBTIK+ personas biežāk saskaras ar vairākiem un intersekcionāliem 
diskriminācijas veidiem;

D. tā kā sievietes ir nepietiekami pārstāvētas ekonomiskās un politiskās vadības amatos, 
kuros lemj par politikas reakciju uz Covid-19; tā kā sievietes būtu jāiekļauj lēmumu 
pieņemšanā, lai gūtu plašāku skatījumu, zināšanas un pieredzi, tā radot labākus 
rezultātus politikā;

E. tā kā Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto pasākumu, jo īpaši pārvietošanās 
ierobežojumu un tāldarba dēļ, sievietes, kuras ir vardarbīgās attiecībās, ir pastāvīgi 
pakļautas vardarbības riskam, kā rezultātā ir pieaudzis vardarbības pret sievietēm 
gadījumu skaits; tā kā vienas no pārvietošanās ierobežojumu perioda sekām bija ar 
dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē straujš pieaugums, kas dažās 
Eiropas valstīs palielinājās par aptuveni 30 %; tā kā pēdējo 12 mēnešu laikā visā pasaulē 
vairāk nekā 243 miljoni sieviešu vecumā no 15 līdz 49 gadiem ir cietušas no seksuālas 
un/vai fiziskas vardarbības;

F. tā kā, neskatoties uz to, ka dzimumu līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības 
pamatprincipiem, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā un 3. panta 
3. punktā, Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantā un ES Pamattiesību 
hartas 21. un 23. pantā, dzimumu nodarbinātības atšķirība ir 11,7 %, samaksas atšķirība 
ir 15,7 % un pensiju atšķirība ir 30,1 %;

G. tā kā Covid-19 krīze ir atklājusi ilgstošu problēmu aprūpes sniegšanā Eiropas Savienībā, 
jo īpaši saistībā ar darba un privātās dzīves līdzsvaru; tā kā aprūpe ir jāuztver holistiski 
kā nepārtrauktība, sākot no bērnu un pēcskolas aprūpes līdz personu ar invaliditāti un 
gados veco cilvēku aprūpei; tā kā vairāk nekā 50 % aprūpētāju vecumā līdz 65 gadiem 
aprūpi apvieno ar nodarbinātību, cenšoties starp tām noturēt līdzsvaru; tā kā aprūpētāji 
var dot priekšroku mazkvalificētam un zemu atalgotam darbam, ko viņi var pielāgot 
savam aprūpes sniegšanas grafikam, un viņiem var nākties saīsināt savu darba laiku vai 
atteikties no apmaksāta darba pavisam; tā kā 7–21 % neformālo aprūpētāju saīsina savu 
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darba laiku un 3–18 % pamet darba tirgu;

H. tā kā dzimumu diskriminācija mājās un darba tirgū var izraisīt nevienlīdzīgu resursu 
sadalījumu, padarot sievietes vairāk pakļautas nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam salīdzinājumā ar vīriešiem; tā kā, nonākot nabadzībā, sievietēm ir mazāk iespēju 
no tās izkļūt;

I. tā kā ES līmenī 15 % mājsaimniecību ar bērniem ir viena vecāka mājsaimniecības; tā kā 
vidēji 85 % no šādām mājsaimniecībām uztur vientuļās mātes, savukārt 47 % no viena 
vecāka mājsaimniecībām 2017. gadā bija pakļautas nabadzības vai sociālās atstumtības 
riskam; tā kā šādas viena vecāka mājsaimniecības nesamērīgi ietekmē Covid-19 
pandēmija;

J. tā kā pieaug sieviešu bezpajumtniecības problēma; tā kā sievietes, kurām nav pastāvīgas 
dzīvesvietas, joprojām saskaras ar īpašām problēmām Covid-19 krīzes kontekstā, jo 
pagaidu un ārkārtas izmitināšanas vietās ir īpaši liels slimību izplatības un ar dzimumu 
saistītas vardarbības risks, kā arī trūkst piekļuves higiēnas un veselības aprūpes 
iespējām;

K. tā kā horizontālā un vertikālā darba tirgus segregācija ES joprojām ir ievērojama un 
sievietes ir pārmērīgi pārstāvētas mazāk ienesīgās nozarēs; tā kā sievietes ar nestabila 
darba līgumiem īpaši skāra Covid-19 pandēmija, jo viņas pirmās zaudēja darbu, un tas 
radīja finansiālas sekas viņu ģimenēm un ekonomiskajai neatkarībai, kā arī 
nepietiekamu sociālā nodrošinājuma aizsardzību krīzes laikā;

L. tā kā jaunuzņēmējus, no kuriem 70 % ir vīrieši un 30 % ir sievietes, kā arī 
pašnodarbinātos, no kuriem 34,4 % ir sievietes, būtiski ietekmēja Covid-19 krīze; tā kā 
atjaunināts pētījums par Covid-19 ietekmi uz sieviešu uzņēmējdarbību īsā, vidējā un 
ilgtermiņā ES 27 dalībvalstīs būtu vērtīgs informācijas avots Eiropas lēmumu 
pieņēmējiem;

M. tā kā digitālajai izglītībai un prasmēm ir būtiska nozīme, lai varētu pielāgoties Eiropas 
ekonomikas un sabiedrības digitālajai pārejai; tā kā sievietes ir nepietiekami pārstāvētas 
IKT, zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM), kā arī mākslīgā 
intelekta jomās;  tā kā tikai 17 % no IKT speciālistiem un 34 % no STEM absolventiem 
ir sievietes; tā kā tajā pašā laikā sievietes IKT nozarē pelna par 19 % mazāk nekā 
vīrieši; tā kā saistībā ar digitālajām prasmēm pastāv 11 % atšķirība starp dzimumiem un 
tā kā tā ir augstāka attiecībā uz prasmēm, kas pārsniedz pamatprasmju līmeni, jo īpaši 
vecuma grupā pēc 55 gadiem; tā kā sieviešu uzņēmējdarbība uzlabo sieviešu iespējas un 
sociālo iekļaušanu, palielina nodarbinātību, atbalsta uzņēmumu dažādošanu un stimulē 
inovāciju un izaugsmi; tā kā taisnīgas pārkārtošanās potenciāls ir atkarīgs arī no 
jaunajām zaļajām darbvietām nozarēs, kurās bieži ir vajadzīgas augstas digitālās un IKT 
prasmes;

N. tā kā spiediens uz sievietēm ir palielinājies; tā kā jaunie darba veidi, kas noteikti 
pārvietošanās ierobežojumu periodā un ir paplašināmi, vājinot nošķīrumu starp darbu un 
privāto dzīvi, ir izraisījuši jaunu psiholoģiskas un seksuālas aizskaršanas veidu 
ievērojamu pieaugumu gan tiešsaistē, gan bezsaistē; tā kā lielākā daļa uzņēmumu un 
valdību nav ieviesušas nekādus pasākumus, lai to novērstu;

O. tā kā sievietes nesamērīgi ietekmē enerģētiskā nabadzība un viņām ir grūtības apmaksāt 
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savu enerģijas patēriņu; tā kā enerģētikas nozarē darbaspēku lielākoties veido vīrieši 
(77,9 %) un tikai 22,1 % ir sievietes; tā kā tāda pati tendence ir vērojama arī 
atjaunojamo energoresursu enerģijas nozarē, kurā sievietes veido mazāk nekā 30 % no 
darbaspēka;

P. tā kā Eiropas sociālo tiesību pīlāra (ESTP) otrais princips aizsargā vienlīdzīgu attieksmi 
un iespējas attiecībā uz sieviešu un vīriešu dalību darba tirgū, nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem un karjeras attīstību;

Q. tā kā šī perioda laikā sievietēm joprojām nācās uzņemties lielāko daļu mājsaimniecības 
darbu un bērnu izglītošanu; tā kā sieviešu mentālais slogs tomēr ir palielinājies no 
divkārša līdz trīskāršam dienas darbam; tā kā neapmaksāti aprūpes pienākumi palēnina 
vai aptur sieviešu karjeras attīstību, taču vīriešu profesionālo dzīvi ietekmē maz vai 
neietekmē vispār, tā izraisot samaksas atšķirības un sieviešu nepietiekamu pārstāvību 
atsevišķās nozarēs;

R. tā kā digitālā un zaļā pārkārtošanās, kā arī demogrāfiskās izmaiņas sabiedrībā rada gan 
sarežģījumus, gan iespējas un to pārvarēšanas stratēģijai jābūt sociāli taisnīgai un 
godīgai; tā kā ar šādu stratēģiju ir jāatbalsta, jākoordinē un jāpapildina dalībvalstu 
pasākumi līdztiesības jomā;

S. tā kā sievietes Eiropā jau bija pirmās, kas cieta no nabadzības; tā kā no nabadzības 
cietušie ietvēra viena vecāka ģimenes, no kurām vairāk nekā 80 % uztur vientuļās 
mātes, un šādas ģimenes ir pakļautas riskam dzīvot nestabilos apstākļos un slīgt dziļākā 
nabadzībā; tā kā saskaņā ar NVO OXFAM aplēsēm 500 miljoni cilvēku pasaulē, kas 
atbilst 10 % no pasaules iedzīvotājiem, varētu ieslīgt nabadzībā, kura lielākoties skars 
sievietes;

T. tā kā krīze ir arī atklājusi ievērojamo solidaritātes trūkumu Eiropas līmenī; tā kā 
vairākas valdības tagad izmanto pandēmiju, lai atteiktos ne tikai no vides saistībām, bet 
arī no darba ņēmēju un sieviešu pamattiesībām,

1. aicina Komisiju strādāt ar dalībvalstīm, lai ESTP būtu ekonomikas atveseļošanas 
programmu pamatā; uzsver, ka Komisijai un Padomei būtu jāizmanto integrēta pieeja 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un dzimumu līdztiesības principa ievērošana 
budžeta plānošanā visos ESTP aspektos, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, vienlīdzīgas 
iespējas un sieviešu dalību darba tirgū, mazinot dzimumu atšķirības nodarbinātībā, kā 
arī lai veicinātu taisnīgus darba nosacījumus, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību par 
pieņemamu cenu un sieviešu iesaistīšanu visos lēmumu pieņemšanas procesos; uzsver 
vajadzību iekļaut integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai kā neatņemamu 
šī plāna daļu; aicina Komisiju, ierosinot šo plānu, ievērot subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līgumos;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot sociālā dialoga politiku un satvaru, kas ir 
nepieciešams, lai gūtu progresu ekoloģiskajā pārejā uz klimatneitralitāti, nevienu 
neatstājot novārtā. Tas nozīmē, ka šis process būs atvērts un uzlabos noturību 
visneaizsargātākajiem un marginalizētajiem Eiropas iedzīvotājiem, jo īpaši sievietēm, 
radot labklājību visai sabiedrībai, pieņemot iekļaujošu pieeju, sniedzot piemērotu 
aizsardzību darba ņēmējiem un radot kvalitatīvas darbvietas;

3. aicina Komisiju, Eurostat, dalībvalstis un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu 
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(EIGE) regulāri vākt pēc dzimuma un vecuma sadalītus datus par Covid-19 pandēmiju 
un vīrusa sociālekonomisko ietekmi; uzsver, ka atveseļošanas pasākumi jānosaka, 
ņemot vērā pēc dzimuma sadalītos datus, īpašu uzmanību pievēršot jomām, kurās datu ir 
maz un tie nav salīdzināmi, lai ES, valstu un reģionālā līmenī varētu pieņemt uz 
informāciju balstītus lēmumus;

4. norāda, ka nepietiekama sieviešu pārstāvība liedz enerģētikas pārkārtošanā izmantot 
dažādus talantus un tādējādi kavē transformatīvās pārmaiņas, kas ir vajadzīgas, lai 
sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus (globālos klimata mērķrādītājus) un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus; aicina nodrošināt sieviešu vienlīdzīgu dalību darbaspēkā, 
kas ir svarīgi uzņēmējdarbībai, ekonomikai, sociālajai attīstībai un videi; uzsver, ka 
daudzveidīgs darbaspēks gūst labākus rezultātus ne tikai attiecībā uz augstāku radošumu 
un inovācijas potenciālu, bet arī attiecībā uz labāku lēmumu pieņemšanu un lielāku 
peļņu;

5. aicina Komisiju uzraudzīt Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģiju (2020.–2025. gadam) 
un aicina dalībvalstis pieņemt valstu dzimumu līdztiesības stratēģijas, pamatojoties uz 
Eiropas stratēģiju kā nozīmīgu elementu sociālekonomiskajos pasākumos, kas veikti pēc 
Covid-19 krīzes;

6. uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir ne tikai būtisks attīstības mērķis pats par sevi, bet arī 
veicina ekonomikas produktivitāti un uzlabo nākamo paaudžu izredzes; uzsver, ka ir 
svarīga lielāka sieviešu procentuālā daļa lēmumu pieņemšanas amatos vietējā līmenī 
saistībā ar enerģētikas pārkārtošanās un netoksiskās aprites ekonomikas jautājumiem, jo 
tas var palielināt inovāciju un rentabilitāti, samazināt risku un veicināt ilgtspējas 
prakses;

7. uzsver, ka vairāk sieviešu un jauniešu ir jāiesaista valdībās, banku nozarē, uzņēmumos, 
universitātēs un NVO, lai īstenotu daudzas un dažādas stratēģijas nolūkā padarīt zaļo 
pārkārtošanos daudzveidīgāku un iekļaujošāku;

8. norāda, ka sievietes ir būtiski svarīgas ilgtspējīgas enerģijas nozarei un veiksmīgai 
straujākai enerģētikas pārkārtošanai; uzsver nepieciešamību piesaistīt, noturēt un 
paaugstināt amatā vairāk sieviešu un ilgtspējīgas enerģētikas jomā izmantot plašāku 
dažādu prasmju klāstu;

9. aicina Komisiju un Padomi rūpīgi izskatīt sieviešu vajadzības, lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību un atvieglotu sieviešu dalību darba tirgū Covid-19 krīzes laikā un pēc tās; 
aicina noteikt vērienīgu sociālās aprūpes stratēģiju un demogrāfijas plānu, lai uzlabotu 
pieejamu augstas kvalitātes aprūpi bērniem, ārpusskolas aprūpi un ilgtermiņa aprūpes 
infrastruktūru par pieņemamu cenu; mudina dalībvalstis pilnībā transponēt un īstenot 
direktīvu par darba un privātās dzīves līdzsvaru; aicina dalībvalstis un Komisiju 
izmantot visas sinerģijas attiecīgajos ES finanšu instrumentos nepieciešamās aprūpes 
infrastruktūras un pakalpojumu pilnveidošanai; aicina Komisiju un dalībvalstis darīt 
visu iespējamo, tostarp pieņemot Stambulas konvencijas noteikumus, lai cīnītos pret 
jebkāda veida vardarbību pret sievietēm, bērniem un veciem cilvēkiem, kas ievērojami 
ir pieaugusi saistībā ar pandēmiju noteikto ierobežojumu dēļ;

10. aicina dalībvalstis, kamēr vēl ir spēkā pasākumi Covid-19 krīzes risināšanai, noteikt 
īpašu atvaļinājumu aprūpētājiem un strādājošajiem vecākiem, kas nebūtu nododams 
citām personām un tiktu pilnībā apmaksāts;
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11. aicina Komisiju vākt datus par dažādu veidu aprūpes sniegšanu, lai iegūtu informāciju 
pētījumam par aprūpes atšķirībām nolūkā ierosināt aprūpes programmu Eiropai, kuras 
mērķis būtu atbalstīt pāreju uz aprūpes ekonomiku; norāda, ka šādai aprūpes 
programmai ir jāveido sinerģijas ar dalībvalstu un reģionu kompetencēm, būtu jātiecas 
uzlabot sadarbību un koordināciju, kā arī nodrošināt attiecīgus ieguldījumus un tiesību 
aktus ES līmenī ar pabalstiem;

12. mudina Padomi un Komisiju nodrošināt, ka integrēta pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir 
pamatā visiem ar atveseļošanu saistītajiem pasākumiem, ietverot no Covid-19 krīzes 
gūtās mācības;

13. uzsver, ka Komisijai un Padomei ir jāievēro pamatprincips, ka sievietēm un vīriešiem 
par vienādu darbu jāsaņem vienāds atalgojums, arī izstrādājot pasākumus reakcijai uz 
Covid-19 krīzi, kuros jāizmanto integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; 
atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos līdz 2020. gada beigām nākt klajā ar saistošiem 
pasākumiem darba samaksas pārredzamības jomā, lai efektīvi mazinātu vīriešu un 
sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirības, jo, kā liecina sākotnējie ziņojumi, krīze ir 
ierobežojusi sieviešu ekonomisko neatkarību; šajā saistībā uzsver, ka Komisijai un 
dalībvalstīm ir jāievieš pasākumi, lai cīnītos pret dzimumu segregāciju profesionālajās 
jomās, kurās lielākoties strādā sievietes, un mazinātu vīriešu un sieviešu darba samaksas 
un pensiju atšķirības;

14. aicina dalībvalstis laicīgi un efektīvi transponēt un īstenot direktīvu par darba un 
privātās dzīves līdzsvaru un aicina Komisiju efektīvi uzraudzīt tās īstenošanu; aicina 
dalībvalstis izskatīt, kādi papildinoši pasākumi būtu vajadzīgi, lai nodrošinātu labāku 
darba un privātās dzīves līdzsvaru strādājošiem vecākiem, pienācīgi pievēršot uzmanību 
viena vecāka mājsaimniecībām;

15. aicina Komisiju vākt datus par dažādiem aprūpes veidiem (bērnu aprūpe, vecu cilvēku 
un personu ar invaliditāti vai personu, kurām vajadzīga ilgstoša aprūpe, aprūpi), lai 
iegūtu informāciju pētījumam par aprūpes atšķirībām, kas tiktu izmantots iniciatīvas par 
Eiropas aprūpes stratēģiju sagatavošanai; norāda, ka šādā stratēģijā būtu jāievēro 
dalībvalstu kompetences, kā noteikts Līgumos, taču būtu arī jātiecas uzlabot sadarbību 
un koordināciju attiecībā uz visiem pasākumiem, kas varētu palīdzēt gan neformālajiem 
aprūpētājiem Eiropas Savienībā, gan cilvēkiem, kas ir viņu aprūpē; uzsver, ka sadarbība 
Eiropas līmenī un efektīva ES līdzekļu izmantošana var palīdzēt izstrādāt kvalitatīvus, 
piekļūstamus un cenas ziņā pieņemamus aprūpes pakalpojumus;

16. nosoda to, ka dažas valdības pandēmiju izmanto kā ieganstu, lai ierobežotu dažas no 
darba ņēmēju un sieviešu pamattiesībām; atgādina par neatņemamajām tiesībām uz 
piekļuvi veselības aprūpei, kā arī par pašnoteikšanās tiesībām attiecībā uz savu ķermeni; 
tāpēc uzsver, ka ir jāgarantē tiesības uz reproduktīvās veselības aprūpi, kontracepciju un 
abortu, tostarp pagarinot likumīgo termiņu aborta veikšanai; 

17. uzsver, ka līdz ar to ģimeņu skaita pieaugumu, kurās strādā abi vecāki, kā arī viena 
vecāka ģimeņu skaita pieaugumu ir radušās jaunas vajadzības pēc bērnu aprūpes 
pakalpojumiem; norāda, ka augsti kvalitatīvi, pieejami un piekļūstami bērnu aprūpes 
pakalpojumi par pieņemamu cenu ir būtiski svarīgi, lai ļautu vecākiem palikt darba tirgū 
vai tajā iekļūt un samazinātu dzimumu nodarbinātības atšķirības; taču uzsver, ka šādiem 
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bērnu aprūpes pakalpojumiem būtu arī jābūt pieejamiem bērniem, kuru vecāki ir darba 
meklējumos, un bērniem nestabilās ģimenes situācijās;

18. uzsver, ka, ņemot vērā jaunās demogrāfiskās tendences, piemēram, sabiedrības 
novecošanos, zemākus dzimstības līmeņus un attiecīgi darbspējas vecuma iedzīvotāju 
daļas samazināšanos, vajadzība pēc formāliem un neformāliem ilgtermiņa aprūpes 
pakalpojumiem ir kļuvusi izteiktāka nekā jebkad agrāk; norāda, ka aprūpes 
pakalpojumu sniegšana un infrastruktūra ir īpaši nozīmīga sievietēm, jo viņas biežāk 
nekā vīrieši veic gan formālu, gan neformālu gados vecāka gadagājuma un/vai cilvēku 
ar invaliditāti aprūpi, no kuriem arī lielākā daļa ir sievietes; saistībā ar neformālajiem 
aprūpētājiem uzsver ģimenei labvēlīgu atvaļinājumu shēmu un sociālā nodrošinājuma 
tiesību nodrošināšanas nozīmīgumu;

19. uzsver īpašas izmaiņas aprūpes sniegšanas jomā Covid-19 pasākumu laikā; ņemot vērā 
iepriekš minēto, aicina Komisiju darbosies kā platformai, kas atvieglo kvalitatīvu, 
piekļūstamu un cenas ziņā pieņemamu aprūpes pakalpojumu paraugprakšu, kā arī 
dažādu aprūpes pakalpojumu modeļu apmaiņu; mudina Komisiju apsvērt izpētīt 
neformālo aprūpētāju situāciju un dalīties ar dalībvalstu paraugpraksēm šādu aprūpētāju 
darba reglamentēšanā;

20. aicina dalībvalstis nostiprināt sieviešu iespējas mākslīgā intelekta, IKT un STEM 
nozarēs, izmantojot piekļūstamu, augsti kvalitatīvu un pielāgotu digitālo izglītību, kā arī 
individualizētas apmācības un prasmju pilnveidi, ņemot vērā ekonomikas un darba 
tirgus digitalizāciju, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru; šajā saistībā uzsver vajadzību 
apsvērt ne tikai apmācības un prasmju veidošanu tiešsaistē, bet arī īpašas apmācības 
attiecīgajā jomā; aicina Komisiju vienotā tirgus stratēģijas un digitālās programmas 
īstenošanā pieņemt konkrētus integrētas pieejas pasākumus dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai;

21. ar bažām norāda, ka tāldarbam, kas tika veicināts kā viens no pasākumiem Covid-19 
izplatības ierobežošanai, saskaņā ar visiem rādītājiem ir tendence kļūt vēl pastāvīgākam 
darba tirgū un tas varētu būtiski ietekmēt darba nosacījumus, jo īpaši sievietēm, liekot 
strādāt ilgākas stundas, kamēr viņām tajā pašā laikā ir jāveic arī mājsaimniecības darbi 
un aprūpe; mudina veikt darbības, lai ievērotu tiesību aktus, pastiprinot kontroles 
pasākumus attiecībā uz darba laika ievērošanu, kā arī veselīgu un drošu darba apstākļu 
veicināšanu un atpūtas laiku atbilstoši darba tiesībām;

22. norāda, ka zaļā enerģētikas pārkārtošana rada iespējas mazināt sistēmisku dzimumu 
diskrimināciju un ļauj sabiedrībām izmantot ieguvumus, ko sniedz daudzveidīgāks 
darbaspēks; aicina iekļaut daudzveidīgu prasmju klāstu, tostarp inženierbūvniecību, 
vides zinātni, tirgvedību, mācīšanu un kopienas rīcību;

23. uzsver pašreizējo un turpmāko karjeras iespēju un karjeras ceļu radīšanu partnerībā ar 
izglītības iestādēm un iekļaujošas un stimulējošas programmas un politiku sievietēm un 
meitenēm STEM un citos amatos;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis visiem nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi tehnoloģijai, 
izglītībai, apmācībām, nodarbinātībai, sociālās aizsardzības sistēmām un veselības 
aprūpei, pienācīgi ņemot vērā sieviešu, kuras saskaras ar dažādiem diskriminācijas 
veidiem, vajadzības, tostarp sieviešu ar invaliditāti un veselības problēmām, rases un 
etniskām minoritātēm piederošu sieviešu, gados vecāku sieviešu, sieviešu, kuras nav 
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ieguvušas augstāko izglītību, vientuļo māšu, lauku un perifēros apvidos dzīvojošu 
sieviešu, bēgļu, kā arī LGBTQI+ personu vajadzības, lai palielinātu viņu potenciālu 
darba tirgū un līdzdalību sociālajā un pilsoniskajā dzīvē, lai nodrošinātu vienlīdzīgas 
iespējas un novērstu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības;

25. mudina dzimumperspektīvu iekļaut gaidāmajā invaliditātes vienlīdzības 2021. gada 
stratēģijā, pievēršot pienācīgu uzmanību ar īpašiem pasākumiem un darbībām uzlabotai 
piekļuvei darba tirgum;

26. uzsver vajadzību izmantot integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
apmācību politikā un programmās, jo reģioni, kurus krīze skārusi vissmagāk, ir pelnījuši 
labāku nākotni, pamatojoties uz ilgtspēju, vienlīdzību un sociālo taisnīgumu;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas 
procesā par politikas reakciju uz Covid-19;

28. aicina Komisiju un Padomi pieņemt saistošus politikas pasākumus attiecībā uz algu 
pārredzamību un minimālo algu;

29. aicina Komisiju pieņemt īpašu pieeju attiecībā uz vientuļajām mātēm, kas ekonomiskā 
ziņā ir īpaši neaizsargātas, jo bieži pelna mazāk nekā vīrieši un ir lielāka iespēja, ka 
viņas pēc bērna piedzimšanas pametīs darba tirgu; šajā saistībā aicina Komisiju uzlabot 
esošo tiesību instrumentu izpildi uzturlīdzekļu pārrobežu iekasēšanas jomā, vienlaikus 
palielinot sabiedrības informētību par to pieejamību; mudina Komisiju cieši sadarboties 
ar dalībvalstīm, lai konstatētu praktiskas problēmas saistībā ar uzturlīdzekļu iekasēšanu 
pārrobežu situācijās un izstrādātu rīkus efektīvai maksāšanas pienākumu izpildei;

30. aicina dalībvalstis veikt atbilstošu soli uz priekšu, lai mazinātu sieviešu un vīriešu darba 
samaksas atšķirību, ieguldot jomās, kurās lielākoties dominē sievietes, un nestabilās 
jomās, proti, aprūpes un uzkopšanas jomās, uzlabojot darba nosacījumus un veicinot 
šāda darba plašāku ekonomisko un sociālo atzīšanu;

31. mudina dalībvalstis novērst šķēršļus sarunām par direktīvu par sieviešu pārstāvību 
uzņēmumu vadībā un diskriminācijas novēršanas direktīvu;

32. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos līdz 2020. gada beigām izklāstīt saistošus 
pasākumus attiecībā uz darba samaksas pārredzamību; šajā saistībā uzsver, ka ir svarīga 
sociālo partneru un visu ieinteresēto personu pilnīga sadarbība un iesaistīšanās;

33. aicina dalībvalstis uzlabot savus plānus neapmaksātu aprūpes pienākumu, proti, bērnu 
un vecu cilvēku aprūpes, kopīgošanai un taisnīgai sadalei, rīkojoties atbilstoši labām 
praksēm un veiksmīgiem piemēriem;

34. aicina Komisiju un dalībvalstis atzīt ievērojamo vērtību, ko sabiedrībai rada aprūpes 
darbinieki, kuri Covid-19 pandēmijas laikā bija priekšplānā, lai uzlabotu viņu darba 
nosacījumus un pienācīgi novērtētu šādas profesijas ar sociālo partneru iesaisti un darba 
koplīguma slēgšanas sarunām;

35. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka darba devēji un publiskās administrācijas izveido 
efektīvu struktūru, lai novērstu un risinātu vardarbību pret sievietēm, ko tāldarba laikā 
veic viņu darbinieki vai kas veikta pret viņu darbiniekiem;
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36. uzsver to, ka visā Eiropā viena vecāka ģimenes ir vairāk pakļautas nabadzības un 
nestabilitātes riskam nekā citas ģimenes; tāpēc aicina tām palielināt sociālo aizsardzību 
un ģimenes pabalstus, kā arī garantēt piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem, tostarp 
mājokļiem; aicina veikt ārkārtas pasākumus, lai aizsargātu visnabadzīgākās un 
visneaizsargātākās sievietes, tostarp viena vecāka ģimenes, un vairāk uzlabotu drošību 
viņu dzīvē;

37. aicina dalībvalstis nodrošināt pienācīga sociālā un finansiālā atbalsta paplašināšanu, 
iekļaujot nestabilā situācijā esošos, tostarp sievietes, kuras ir pakļautas nabadzības 
riskam vai dzīvo nabadzībā, ir bez pastāvīgas dzīvesvietas vai neaizsargātas pret sociālo 
atstumtību;

38. mudina īstenot vērienīgu politiku attiecībā uz visneaizsargātākajām grupām piemēram, 
bēgļiem, migrantiem, romiem u. c.; 

39. uzsver, ka izglītībā ir jāatbalsta digitālā pratība un ka ir jānodrošina resursi, lai pārvarētu 
digitālo plaisu, kas ir kļuvusi pamanāmāka darba un mācību dēļ, kā arī tāpēc, ka daudzi 
pakalpojumi un iespējas pēkšņi ir pārceltas tiešsaistē;

40. mudina dalībvalstis ievērot Komisijas pamatnostādnes nodarbinātības politikai ES, 
tostarp cīnoties pret nestabilu darbu, kas bieži vairāk skar sievietes nekā vīriešus, 
pienācīgi ņemot vērā savus valsts darba tirgus modeļus; aicina Komisiju izskatīt 
platformās nodarbināto darbinieku darba nosacījumus, lai ierosinātu uzlabojumus viņu 
īpašajā situācijā, ņemot vērā, ka Covid-19 pandēmija var tikai pastiprināt nevēlamās 
tendences viņu nodarbinātībā;

41. uzsver pārmaiņas, ko taisnīga pārkārtošanās rada darba tirgū, un jauno zaļo darbvietu 
sadalījumu; aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt stratēģijas, lai nodrošinātu sieviešu 
piekļuvi jaunajām zaļajām darbvietām un samazinātu dzimumu atšķirības nodarbinātībā 
atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā.
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