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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē līdztiesības principus Eiropas Savienībā, kas pausti Komisijas pieņemtajā 
„Ceļvedī sieviešu un vīriešu līdztiesībā” un Eiropadomes pieņemtajā „Dzimumu 
līdztiesības paktā”, un pieprasa konkrētus pasākumus un finanšu līdzekļus to īstenošanai;

2. atzīst sociālās kohēzijas politikas iespējas veicināt līdztiesību;
3. atzīmē, ka sievietes vēl joprojām reti ieņem vadošus un atbildīgus amatus;

4. uzsver, ka sieviešu nodarbinātības pieauguma pamatā lielākoties ir darbs profesijās ar 
zemu atalgojumu un darbi ar šaubīgiem darba līgumiem un ka dažās Eiropas valstīs darba 
samaksas atšķirības starp dzimumiem sasniedz 30 %; tādēļ atzinīgi vērtē pasākumus, ar 
kuriem veicina sieviešu iesaistīšanos darba tirgū uz līdzvērtīgiem pamatiem un sieviešu 
uzņēmējdarbību, un uzstāj, ka jāvēršas pret stereotipiem un dzimumu diskrimināciju 
attiecībā uz sieviešu konkurētspēju un nodarbinātības iespējām, jo īpaši raugoties uz 
augsta līmeņa amatiem;

5. uzsver, ka sieviešu vidū vērojams salīdzinoši augstāks ilgtermiņa bezdarba līmenis; ka to 
sieviešu vidū, kuras audzina bērnus vecumā līdz 5 gadiem, ir augstāks bezdarba līmenis 
salīdzinājumā ar sievietēm, kam bērnu nav;

6. iesaka izglītības jomā vairāk pievērsties atšķirīgajām vajadzībām zēnu un meiteņu 
attīstībā un vērsties pret stereotipiem;

7. uzskata, ka darba tirgus situācija lielākajā daļā no Eiropas Savienības valstīm neatspoguļo 
to, ka sieviešu izglītības līmenis caurmērā ir augstāks un akadēmiskie rezultāti — labāki;

8. ierosina panākt, lai skolas izglītība sniegtu zināšanas un jēgpilnus kritērijus, kas ļautu 
panākt brīvību, individuālo neatkarību un līdztiesību un tādējādi sasniegt sociālo 
integrāciju; nepieciešams veicināt tā saukto pamatprasmju attīstību, piemēram, 
uzņēmējdarbības iemaņas un ar zinātni un tehnoloģijām saistītu pieeju, jo īpaši attiecībā 
uz sievietēm;

9. pieprasa, lai sievietēm tiktu sniegts atbalsts profesionālās karjeras veidošanā, un tādēļ 
neatlaidīgi aicina pasteidzināt pasākumus, lai abu dzimumu pārstāvjiem nodrošinātu 
darba un ģimenes dzīves savienojamību un mudinātu vīriešus uzņemties pienākumus 
ģimenē; neatlaidīgi aicina Komisiju un dalībvalstis veikt nopietnus pasākumus, lai 
samazinātu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem un lai veicinātu bērna kopšanas 
atvaļinājuma un paternitātes atvaļinājuma izmantošanu vīriešu vidū;

10. norāda — lai atvieglotu sieviešu un vīriešu atgriešanos darbā pēc bērna kopšanas 
atvaļinājuma un sekmētu darba un ģimenes dzīves savienojamību, ir nepieciešams 
palielināt kvalitatīvu, elastīgu, plaša mēroga (gan valsts, gan privātu) un visiem 
iedzīvotāju slāņiem pieejamu bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu;

11. uzsver, ka bērna kopšanas atvaļinājuma laikā ir nepieciešams piedalīties tālākizglītības 
pasākumos, lai spētu reaģēt uz mainīgām prasībām profesionālajā jomā;

12. iesaka attīstīt Eiropas mēroga pasākumus, lai veicinātu sabiedrības izpratni par to, ka nav 
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pieļaujama iecietība pret apvainojumiem, kas balstīti uz dzimumaizspriedumiem 
(seksismu), kā arī pret degradējošu sievietes atainojumu plašsaziņas līdzekļos un reklāmā;

13. norāda, ka ir svarīgi nodrošināt, ka Eiropas Savienībā ieceļojošie imigranti izprot 
uzņemošās valsts sabiedrībā pastāvošās vērtības, spēkā esošos likumus un sociālās 
konvencijas attiecībā uz dzimumu līdztiesību, lai izvairītos no diskriminējošām 
situācijām sakarā ar attiecīgās kultūras izpratnes trūkumu;

14. uzskata, ka plašsaziņas līdzekļos jāuzsver sievietes loma sabiedrībā, kā arī jāsniedz 
konkrētu situāciju piemēri par sekmīgi īstenotu dzimumu līdztiesību un darba un ģimenes 
dzīves savienošanu; aicina Komisiju ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību veidot izpratni 
par sievietes lomu sabiedrībā, kā arī veicināt iespēju vienlīdzību, izmantojot, piemēram, 
programmu Media 2007.
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