
AD\728874LV.doc PE405.962v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Kultūras un izglītības komiteja

2008/2047(INI)

25.6.2008

ATZINUMS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai

par „Sieviešu un vīriešu līdztiesību — 2008. gads”
(2008/2047(INI))

Atzinumu sagatavoja: Maria Badia i Cutchet



PE405.962v02-00 2/4 AD\728874LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\728874LV.doc 3/4 PE405.962v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata — ja dzimumu stereotipi jāizstumj no plašsaziņas līdzekļiem un profesionālajā un 
privātajā dzīvē jāveicina vienlīdzīgas attieksmes modeļi, būs nepieciešams pareizās 
vērtības ieaudzināt, izglītojot skolā no agrīna vecuma;

2. iesaka dalībvalstīm aktīvi veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret audzēkņiem un veikt 
pasākumus, lai apkarotu ar darbu saistītu segregāciju, kura joprojām pastāv izglītības 
jomā, kur skolotāju sieviešu procentuālā attiecība pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
līmenī ievērojami pārsniedz procentuālo attiecību vidējās izglītības līmenī, kas ievērojami 
vairāk piesaista skolotājus vīriešus ar augstākas atzinības, atalgojuma un sabiedriskā 
stāvokļa piedāvājumu;

3. ierosina Komisijai apsvērt iespēju pieņemt pasākumus sieviešu iedrošināšanai studēt 
zinātnes un tehnoloģiju priekšmetus, lai palielinātu profesionāļu nodrošinājumu 
atbilstošajā jomā un apmierinātu izteikto pieprasījumu;

4. prasa, lai ikviena ar dzimumu saistīta atalgojuma diskriminācijas forma tiktu izskausta no 
izglītības, kultūras, sporta un saziņas jomas, un uzskata, ka sieviešu pārsvars nepilna laika 
un pagaidu nodarbinātībā rada pamatu bažām, jo tas pierāda, ka darba, ģimenes dzīves un 
izglītības apguves apvienošana ir būtiski atkarīga no sievietēm; tāpēc mudina dalībvalstis 
pastiprināt centienus uzlabot valsts atbalstītu aprūpes dienestu tīklu apgādājamiem un 
izglītības pakalpojumus bērniem, lai dotu iespēju kā vīriešiem, tā sievietēm panākt labāku 
darba, ģimenes dzīves un izglītības ieguves līdzsvarošanu, tādējādi mudinot vienlīdzīgi 
sadalīt ģimenes pienākumus un palielināt mūžizglītībā iesaistīto sieviešu, kā arī atbildīgos 
amatos nodarbināto sieviešu īpatsvaru; 

5. prasa veikt pasākumus, lai dotu vairāk iespēju sievietēm strādāt pārvaldības iestādēs, jo 
īpaši jomās, kur dzimuma faktors kavē proporcionālu pārstāvību;

6. aicina dalībvalstis mudināt visus iedzīvotājus nodarboties ar sportu un dzīvot veselīgi, 
atceroties, ka attiecībā uz sportu sieviešu līdzdalības rādītāji ir zemāki.



PE405.962v02-00 4/4 AD\728874LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 24.6.2008

Galīgais balsojums +:
–:
0:

29
2
0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni 
Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène 
Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça 
Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth 
Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis 
Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew 
Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula,
Helga Trüpel, Thomas Wise

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Ewa 
Tomaszewska, Cornelis Visser


	728874lv.doc

