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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā Komisija savu paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai” 
(COM(2020)0014) sniedza pirms Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma;

B. tā kā Covid-19 pandēmija nesamērīgi skar sievietes, jo lielākā daļa priekšplāna 
darbinieku ir sievietes (piemēram, veselības aprūpē un bērnu aprūpē), sievietes biežāk 
nekā vīrieši ir nodarbinātas pagaidu, nepilna laika vai nestabilā darbā un sievietes veic 
lielāko daļu neapmaksāta darba mājās; tā kā pandēmija ir parādījusi, ka ģimenei 
labvēlīga politika ir obligāta;

C. tā kā, neraugoties uz to, ka dzimumu līdztiesība ir nostiprināta Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) un ES Pamattiesību hartā, dzimumu nodarbinātības 
atšķirība ir 11,7 %, darba samaksas atšķirība – 15,7 % un pensiju atšķirība – 30,1 %;

D. tā kā digitālajai izglītībai un prasmēm ir būtiska nozīme, lai varētu pielāgoties Eiropas 
ekonomikas un sabiedrības digitālajai pārejai; tā kā IKT profesijās sievietes nav 
pietiekami pārstāvētas,

1. aicina Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm, lai ekonomikas atveseļošanas programmu 
centrā izvirzītu Eiropas sociālo tiesību pīlāru (ESTP) nolūkā veicināt vienlīdzīgas 
iespējas, sieviešu līdzdalību darba tirgū, taisnīgus darba apstākļus un ilgtspējīgu sociālo 
aizsardzību;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis strādāt pie sieviešu stāvokļa uzlabošanas Covid-19 
krīzes laikā un pieņemt ģimenei labvēlīgu politiku; aicina Komisiju un dalībvalstis 
uzsākt vērienīgu sociālo un demogrāfisko ieguldījumu plānu, lai atbalstītu dalībvalstu 
centienus uzlabot pieejamas un cenas ziņā izdevīgas kvalitatīvas bērnu aprūpes, 
ārpusskolas aprūpes un ilgtermiņa aprūpes infrastruktūras;

3. uzsver, ka Komisijai un dalībvalstīm ir jāievēro pamatprincips, ka sievietēm un 
vīriešiem par vienādu darbu jāsaņem vienāds atalgojums, jo īpaši izstrādājot pasākumus 
reaģēšanai pret Covid-19 krīzi;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis sniegt sievietēm pilnvērtīgas iespējas, nodrošinot 
kvalitatīvu, pielāgotu digitālo izglītību, individualizētu apmācību un prasmju 
pilnveidošanu;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt visiem, jo īpaši mazāk aizsargātām grupām, 
piemēram, personām ar invaliditāti, lauku apvidos dzīvojošām sievietēm un gados 
vecākām sievietēm, vienlīdzīgu piekļuvi tehnoloģijām, izglītībai, apmācībai, 
nodarbinātībai, sociālās aizsardzības sistēmām un veselības aprūpei, lai viņas varētu 
pilnībā gūt labumu un aktīvi piedalīties savu kopienu dzīvē.


