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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:

1. atzīmē, ka vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība 28 ES dalībvalstīs pašlaik ir 
15,7 %, ka sievietes vairāk nekā vīriešus ietekmē netipiskas un elastīgas līgumattiecības 
(nulles stundu līgumi, pagaidu nodarbinātība, nepilna laika darbs u. tml.) un ka šo zema 
drošības līmeņa līgumu dēļ sievietēm ir vairāk izredžu piedzīvot trūkumu un nonākt 
nabadzīgāko darba ņēmēju kategorijā;

2. atzīmē, 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 vēl nopietnākas 
ekonomiskās un finansiālās sekas, un tiešā to ietekmē pieaugs nabadzība, jo īpaši 
sieviešu un visās pārējās sabiedrības neaizsargātāko grupās, jo pandēmijas sekas visasāk 
izjutīs darba ņēmēji pakalpojumu nozarē, pašnodarbinātie, pagaidu darba un sezonas 
strādnieki u. c., no kuriem lielāka daļa ir sieviešu;

3. atzīmē — lai gan sieviešu nabadzības līmenis dažādās dalībvalstīs ir stipri atšķirīgs, 
nabadzība vienādi apdraud riska grupas, pie kurām pieder vecāka gadagājuma sievietes, 
vientuļās sievietes un vientuļās mātes, homoseksuālas un biseksuālas sievietes, sievietes 
transpersonas un sievietes ar invaliditāti;

4. norāda, ka, spriežot pēc Eurostat datiem, pašlaik ES dalībvalstīs nabadzībā dzīvo 
64,6 miljoni sieviešu un 57,6 miljoni vīriešu, un tas uzskatāmi apliecina, ka sievietes un 
vīriešus nabadzība ietekmē atšķirīgi;

5. ar bažām atzīmē, ka nabadzīgu sieviešu īpatsvars palielinās līdz ar vecumu un ka 
sieviešu un vīriešu pensiju atšķirība joprojām ir aptuveni 39 %;

6. uzsver, ka sieviešu nabadzība ir daudzšķautņaina problēma un ka to tieši ietekmē 
nevienlīdzība īpašuma pieejamības ziņā, pārtraukumi darba karjerā, kas saistīti ar bērnu 
audzināšanu un aprūpi un ar slimu un apgādībā esošu personu aprūpi, un sieviešu 
nabadzību tieši ietekmē arī segregācija izglītības ziņā un līdz ar to segregācija darba 
tirgū, proti, lielākā daļa zema atalgojuma saņēmēju ir sievietes;

7. aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk nākt klajā ar priekšlikumiem par to, kā likvidēt 
vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību.


