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IEROSINĀJUMI

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

1. piekrīt, ka dzimumu līdztiesība ir viena no ES pamattiesībām un kopīgā vērtība, tomēr 
atzīmē, ka par spīti nozīmīgajiem panākumiem šajā jomā joprojām pastāv nevienlīdzība 
starp sievietēm un vīriešiem;

2. piekrīt, ka dzimumu līdztiesība ir viena no ES pamattiesībām un pamatvērtībām; tomēr 
atzīmē, ka par spīti nozīmīgajiem panākumiem šajā jomā, joprojām pastāv ievērojama 
nevienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem; uzskata — tā kā sociālajā un ekonomikas 
jomā sievietes ir neizdevīgākā situācijā nekā vīrieši, jo sieviešu bezdarba līmenis ir 
augstāks un algas ir zemākas, sievietes ir vairāk pakļautas ekspluatācijai, un tādēļ aicina 
piemērot stingras sankcijas pret darba devējiem, kas ekspluatē sievietes;

3. uzsver, ka EK tiesību aktu ievērošana par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm, kā arī struktūrfondu un jauno finanšu mehānismu efektīva izmantošana var 
palīdzēt uzlabot izpratni, paaugstināt nodarbinātību un veicināt uzņēmējdarbību;

4. uzskata, ka Eiropas iestādēm ir jāsniedz vairāk informācijas par Eiropas līmenī izstrādāto 
politiku, lai veicinātu dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības, un par iespējām, kas 
panāktas, pateicoties šai politikai;

5. ierosina dalībvalstīm izstrādāt nodarbinātības stratēģiju, kura novērš šķēršļus sieviešu 
piekļuvei darba tirgum, veicinot nosacījumus vienlīdzīgam atalgojumam un īstenojot 
pasākumus pret tādu diskrimināciju saistībā ar pensiju, kura veidojusies, pārtraucot darbu, 
pamatojoties uz maternitātes vai bērna kopšanas atvaļinājumu; 

6. uzsver Eiropas iestāžu un valsts iestāžu būtisko lomu sabiedrības veicināšanā, balstoties 
uz dzimumu līdztiesību; aicina valsts iestādes organizēt informācijas pasākumus un 
sabiedrības informēšanas kampaņas par visiem aspektiem, kas saistīti ar attiecībām starp 
abiem dzimumiem (profesionālajā un ģimenes dzīvē, politiskajā un veselības jomā, 
apkarojot jebkuru vardarbību pret sievietēm, tostarp sieviešu tirdzniecību);

7. uzsver, ka tiem uzņēmumiem, kuriem ir svarīga loma ekonomikas attīstībā un darbavietu 
radīšanā, uzņēmumu sociālās atbildības ietvaros ir jāsniedz ieguldījums, izskaužot 
diskrimināciju, no kuras nereti cieš sievietes, un it īpaši, veicinot piekļuvi nodarbinātībai, 
apmācībai un profesionālajai attīstībai; uzsver sociālo partneru nozīmību un sociālā 
dialoga svarīgumu; 

8. atgādina, ka ekonomikas konkurētspēja apvienojumā ar sociālo taisnīgumu ir Eiropas 
attīstības modeļa pamats; 

9. atzīmē, ka dzimumu līdztiesības problēmas, ar kurām ir saskārušās dalībvalstis un ES, 
turpina saasināties kā rezultāts pieaugošai konkurencei pasaules ekonomikā un ar to 
saistītai prasībai pēc arvien elastīgāka un mobilāka darbaspēka; uzsver, ka sievietes vēl 
joprojām cieš no sociālās, nodarbinātības un cita veida diskriminācijas un šādas prasības 
sievietes ietekmē vairāk nekā vīriešus; uzskata, ka šādu situāciju nedrīkst pieļaut, lai 
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nemazinātu dzimumu līdztiesību un neierobežotu sieviešu reproduktīvās tiesības;

10. uzskata, ka pašreizējās demogrāfisko izmaiņu radītās problēmas var efektīvi risināt, ja 
sievietēm ir lielākas iespējas iesaistīties darba tirgū, nodrošinot elastīgāku darba laiku 
vienlaikus ar darba drošību, sociālo drošību un izglītošanās iespējām, kā arī nodrošinot 
bērnu aprūpes iestādes par pieņemamu maksu, tādējādi ļaujot labāk līdzsvarot darbu ar 
ģimenes dzīvi un palielinot nodarbinātības iespējas sievietēm; 

11. norāda, ka sieviešu līdzdalība pētniecībā, zinātnē un tehnoloģiju jomā var sniegt sekmēt 
jauninājumu pieaugumu;

12. atbalsta pamatdarbības, kas ir izklāstītas Komisijas paziņojumā „Ceļvedis sieviešu un 
vīriešu līdztiesībā” (COM(2006)0092) un kas attiecas uz sešām prioritārajām jomām: 
sieviešu ekonomiskās neatkarības panākšanu, uzsverot sociālo fondu būtisko nozīmi 
vispārējai apmācībai jauno tehnoloģiju jomā; darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu; 
sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas līdzdalības sekmēšanu lēmumu pieņemšanā; ar dzimumu 
saistītas vardarbības, kā arī cilvēku tirdzniecības un it īpaši vergu darba izskaušanu; 
dzimumu stereotipu izskaušanu un dzimumu līdztiesības veicināšanu ārpus ES; tāpēc cer, 
ka Komisija veicinās izpratni, apmainoties ar pieredzi par labāko praksi, atbalstot 
pētījumu rezultātus un pārraugot pasākumu īstenošanu; turklāt ir pārliecināts — lai šīs 
darbības būtu efektīvas, ir nepieciešams mainīt ES ekonomisko politiku tā, lai visas
sievietes, vīrieši un bērni varētu dzīvot ar cieņu un būtu pasargāti no nabadzības;

13. aicina Komisiju darīt visu, lai šajā paziņojumā ieteiktie pasākumi iegūtu konkrētu formu; 
uzsver to, ka līdz šim runas par dzimumu līdztiesību tikai dažreiz ir pārtapušas konkrētos 
pasākumos un ka patiešām ir pienācis laiks beidzot piemērot Eiropas tiesību aktus, kā arī 
principus, kuri izriet no paziņojumiem un direktīvām, kas publicēti par šo tēmu; uzskata 
arī, ka ir nepieciešams nostiprināt partnerattiecības ar dalībvalstīm un pilsonisko 
sabiedrību, lai reāli varētu īstenot dažādus pasākumus;

14. uzskata, ka ir jāizmanto visi ekonomiskās attīstības līdzekļi, lai sasniegtu Lisabonas 
stratēģijā noteiktos izaugsmes un konkurētspējas mērķus, un tādējādi sievietes tiktu 
rosinātas līdzvērtīgi ar vīriešiem iesaistīties darba tirgū;

15. uzskata, ka pasākumi, kuri ir paredzēti „Ceļvedī sieviešu un vīriešu līdztiesībai”, arī ir 
jāiekļauj ikvienā ekonomikas politikā un tās ietvaros ir jāvelta centieni, lai sekmētu 
sieviešu uzņēmējdarbību, uzlabotu piekļuvi finansējumam un pilnveidotu sieviešu 
uzņēmējdarbības tīklus; 

16. uzskata, ka dzimumu līdztiesība, kura ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības 
pamatvērtībām, ir mērķis, kas jāsasniedz ne tikai ekonomiskās efektivitātes dēļ, bet arī 
sociālā taisnīguma dēļ, kā arī lai veidotu taisnīgāku un harmoniskāku pasauli. Tāpēc 
dzimumu līdztiesībai ir jābūt visu Eiropas Savienības un dalībvalstu politikas virzienu 
sastāvdaļai;

17. norāda, ka dzimumu līdztiesība ir tieši saistīta ar darba ņēmēju tiesību atbilstošu 
ievērošanu darbavietā;

18. aicina Komisiju sekmēt tādu dzimumu līdztiesībai atbilstošu valodas formu izmantošanu 
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visos ES dokumentos, kuras būtu saprotamas visām iesaistītajām kultūrām;

19. aicina Komisiju nodrošināt, ka ietekme atkarībā no dzimuma tiek pienācīgi ņemta vērā, 
pārskatot un izstrādājot EK tiesību aktus, piemēram, direktīvu par darba laika 
organizēšanu, un lai Komisija atbilstoši rīkotos gadījumos, kad ir iespējama negatīva 
ietekme uz dzimumu, kā, piemēram, minētās direktīvas gadījumā; aicina Komisiju izslēgt 
no direktīvas par darba laika organizēšanu opt-out pantu (kas regulē virsstundu darbu), jo 
tas sievietes ietekmē negatīvāk nekā vīriešus un viņām ir grūtāk līdzsvarot darbu ar 
ģimenes dzīvi;

20. pieprasa Komisijai mudināt dalībvalstis atzīt ģimenēs un mājsaimniecībās ieguldītā 
bezmaksas darba ekonomisko, sociālo un izglītojošo nozīmi, izveidojot mehānismus 
brīvprātīgai ieguldījumu veikšanai sociālās labklājības sistēmās un pensiju shēmās;

21. aicina Komisiju ar pasākumiem un politikām sekmēt sieviešu iesaistīšanos profesijās, 
kurās tradicionāli galvenokārt strādā vīrieši, lai sekmētu dzimumu līdztiesību un 
vienlīdzīgu atalgojumu;

22. uzsver, ka sievietes vairāk nekā vīrieši ir pakļautas bezdarbam, ekspluatācijai un 
nabadzībai, un tāpēc aicina Komisiju vispirms izstrādāt stratēģijas, lai mazinātu sieviešu 
nabadzību un bezdarbu, un aicina dalībvalstis īstenot sievietēm domātās stratēģijas 
sociālās aizsardzības un integrācijas procesos; 

23. pauž nožēlu, ka Ceļvedī nav pietiekami uzsvērta apmācības nozīme patiesas līdztiesības 
panākšanā; it īpaši uzskata, ka daudz intensīvāka apmācība ir jāparedz sievietēm, kuras ir 
bezdarbnieces vai kuras ir nodarbinātas uz laiku, vai strādā mazkvalificētu darbu; turklāt 
uzskata, ka ir jāpiedāvā noteiktākas iniciatīvas uzņēmumiem, lai sievietēm, kurām ir 
zemāks profesionālās kvalifikācijas līmenis, nodrošinātu nepieciešamo apmācību 
darbavietā; visbeidzot uzskata, ka apmācība, it sevišķi par jauno tehnoloģiju izmantošanu, 
ir jāparedz sievietēm, kas dzīvo lauku reģionos;

24. atzīmē dažādu valsts iestāžu un sociālo partneru (uzņēmumu un arodbiedrību) nozīmi 
pozitīvu darbību īstenošanā, lai padarītu dzīvi taisnīgāku un līdzsvarotāku; apstiprina, ka 
svarīgi ir nodrošināt privātā sektora līdzdalību un ka varas iestādēm ir jāsniedz 
nepieciešamais atbalsts, lai tiem uzņēmumiem, kuri ir veicinājuši darba un ģimenes 
dzīves līdzsvarotību, izteiktu oficiālu atzinību vai nu vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas 
līmenī; 

25. uzskata par pareizu, ņemot vērā nesen gūto pieredzi dalībvalstīs, piemēram, Spānijā, ka 
Komisijas ieteiktie pasākumi ļautu piemērot ienākuma nodokļa atlaides sievietēm, kuru 
apgādībā ir mazi bērni; uzskata, ka ir nepieciešams noteikt uzņēmumu peļņas nodokļa 
atlaides, lai atbalstītu tos uzņēmumus, kuri savās darbavietās ir izveidojuši dienas aprūpes 
centrus bērniem;

26. aicina Komisiju veikt īpašus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tiek ņemti vērā Ceļvedī 
dotie ierosinājumi dalībvalstīm, jo dalībvalstis ir atbildīgas par dzimumu līdztiesības 
iekļaušanu valsts politikā un arī par Eiropas tiesību aktu piemērošanu;

27. prasa Eiropas Savienībai izstrādāt īpašu politiku un izveidot uzraudzības centru, lai 
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atbalstītu līdztiesības principa ievērošanu attiecībā uz sievietēm imigrantēm, kuras bieži 
vien tiek pakļautas dubultai diskriminācijai rases un dzimuma dēļ;

28. uzsver to, ka Eiropas iestādēm ir nepieciešami ticami dati un statistika, lai veidotu 
efektīvu politiku nodarbinātības un sociālo lietu jomā.
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