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IEROSINĀJUMI

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

 ņemot vērā Dublinas Eiropas fonda pētījumus „Darba un ģimenes dzīves līdzsvars”, 
Lisabonas 2000. gada marta Eiropadomes secinājumus, kas paredzēja mērķi līdz 
2010. gadam paaugstināt kopējo nodarbinātības līmeni Eiropas Savienībā līdz 70 % un 
sieviešu nodarbinātības līmeni par vairāk nekā 60 %, kā arī Stokholmas 2001. gada marta 
Eiropadomes secinājumus, kuri pievienoja pagaidu mērķi līdz 2005. gadam sasniegt 67 % 
kopējās nodarbinātības līmeni un 57 % sieviešu nodarbinātības līmeni, 

A. tā kā Komisijas 2008. gada ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību1 liecina, ka, lai gan 
nodarbināto sieviešu skaits pastāvīgi pieaug, pastāv ievērojamas grūtības saistībā ar 
sieviešu nodarbinātības kvalitāti, jo sevišķi attiecībā uz sieviešu un vīriešu darba samaksas 
nemainīgajām atšķirībām, darba tirgus ilgstošo horizontālo un vertikālo segregāciju, 
sieviešu sadrumstaloto profesionālo karjeru un grūtībām apvienot profesionālo dzīvi ar 
ģimenes dzīvi, un minētie aspekti neveicina vienlīdzīgu attieksmi izglītībā un darba dzīves 
laikā un aizejot pensijā, tā kā divas trešdaļas nepilnas slodzes darbu un vairumu nedrošu 
darbu parasti strādā sievietes, 

B. tā kā Eiropas nodarbinātības stratēģijā vēl joprojām nav iespēju vienlīdzības pīlāra un 
īpašu pamatnostādņu attiecībā uz dzimumiem,

C. tā kā tādēļ 27 dalībvalstu un trīs EBTA valstu 2007. gada salīdzinošajā pārskatā ir norādīts, 
ka nodarbinātības politikā lielā mērā trūkst integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai,

D. tā kā diskriminācija pret sievietēm sākas attiecībā uz apmācību iespējām, jo īpaši reģionos 
ar augstu bezdarba līmeni, kuros sievietēm ir mazāk izredžu piedalīties labās mācībās un 
līdz ar to iegūt labu darbu, neskatoties uz to, ka viņām ir augstāka kvalifikācija,

E. tā kā sieviešu darba dzīves modeļiem ir raksturīgi saīsināti nodarbinātības periodi, kas 
ietekmē sieviešu spēju saglabāt darbu un gūt panākumus, padara sievietes iespējami 
neaizsargātākas darba tirgū un rada ilgtermiņa sekas attiecībā uz pensijas nodrošinājumu, 

F. tā kā elastīguma un drošības stratēģija rada cerības, taču tā ir jāuzlabo, pieņemot „dzīves 
periodu” stratēģiju nodarbinātībai, tā kā līdz 2010. gadam Barselonas mērķus sasniegs ne 
visas dalībvalstis; tā kā apgādājamo ģimenes locekļu, kas nav bērni, aprūpes iespējas vēl 
nav iekļautas politikas stratēģijās, un tajās nav atzītas arī neoficiālas kvalifikācijas,

G. tā kā, lai gan Komisijas ziņojumā ir sniegta visaptveroša statistika par sieviešu 
nodarbinātības līmeni, izglītību un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un sieviešu 
nabadzības līmeni Eiropas Savienībā, salīdzinot šo informāciju ar vīriešu rādītājiem, tajā 
pilnībā trūkst tādu datu, kas sagrupēti pēc invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, 
etniskās izcelsmes un reliģijas, lai arī to sieviešu situācija, kuras saskaras ar vairākiem 

                                               
1  Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai – Sieviešu un vīriešu līdztiesība – 2008. gads (COM(2008)0010).
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diskriminācijas veidiem, ir īpaši sarežģīta,

1. 1. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu integrēto 
pieeju dzimumu līdztiesībai visās sociālās, nodarbinātības un sociālās drošības politikas 
jomās, jo sevišķi elastīguma un drošības stratēģijā, un apkarot visu veidu diskrimināciju;

2.  atgādina Komisijai par tās vadlīnijām sieviešu un vīriešu līdztiesībai 2006.–2010. gadam 
un aicina Komisiju un dalībvalstis sadarboties, it īpaši ar MVU, lai nodrošinātu īpašu 
politikas virzienu izstrādi ar mērķi panākt vienlīdzīgu ekonomisko neatkarību starp 
sievietēm un vīriešiem, privātās un profesionālās dzīves saskaņošanu, vienlīdzīgu 
pārstāvību lēmumu pieņemšanā, visu veidu uz dzimumu balstītas vardarbības, seksuālās 
uzmākšanās un stereotipu par dzimumiem izskaušanu;

3. aicina dalībvalstis pilnībā īstenot Kopienas tiesību aktu noteikumus, kas prasa ievērot 
vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā, tostarp attiecībā uz 
darba iespējām, darba nosacījumiem, elastīgu darba laiku, profesionālo izaugsmi un 
paaugstināšanu amatā, identisku atalgojumu par tādu pašu un līdzvērtīgu darbu, atlaišanu 
no darba, pierādīšanas pienākuma piemērošanu pretējai pusei, ja pastāv diskriminācija 
dzimuma, seksuālās uzmākšanās dēļ, kā arī aizsardzību saistībā ar grūtniecību, maternitāti 
un paternitāti, kā arī kvalitatīvu preču un pakalpojumu, piemēram, bērnu, gados vecāku 
cilvēku, invalīdu un citu apgādē esošo personu aprūpes, pieejamību par pieņemamu cenu;

4. norāda, ka par spīti apjomīgajam progresam, kas panākts sieviešu nodarbinātības jomā, 
Komisijas sniegtie dati liecina, ka sieviešu un vīriešu nodarbinātības līmeņu vidējā 
atšķirība ES joprojām ir liela (14,4 %), un lielāka tā ir to cilvēku grupā, kuri ir vecāki par 
55 gadiem (17,8 %), bet dažās dalībvalstīs šī atšķirība ir lielāka pat par 30 %;

5. uzsver, ka daudzas ES izveidotās darba vietas ir nedrošas, tajās tiek slēgti līgumi uz 
noteiktu laiku un tas īpaši attiecas uz sievietēm; līdz ar to aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt pasākumu pieņemšanu, lai cīnītos pret darba nedrošību; uzsver, ka nenoteikta 
laika līgumi joprojām tiek uzskatīti par normālu parādību;

6. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai visās dalībvalstīs efektīvi īstenotu 
Vienlīdzīga atalgojuma direktīvu un sasniegtu mērķi, par kuru vienojās Barselonas 
Eiropadome attiecībā uz augstas kvalitātes bērnu aprūpi; aicina Komisiju arī stiprināt 
bērna kopšanas atvaļinājuma direktīvu;

7. aicina dalībvalstis īstenot sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas ekonomiskas neatkarības un 
profesionālās attīstības mērķi un atbalstīt uzņēmējdarbības uzsākšanas programmas un 
aizdevumus sieviešu uzņēmējdarbībai visās darbības jomās; atgādina Komisijai sociālo 
partneru  rīcības programmu dzimumu līdztiesībai, lai mudinātu meitenes apsvērt plašākas 
karjeras iespējas, galvenokārt tehniskās un ar zinātni saistītās profesijās,

8. aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar attiecīgajām struktūrām izstrādāt izglītības un 
mācību programmas, kas nodrošinās, ka augsta izglītības kvalifikācija ļaus sievietēm 
atrast labāku darbu, saņemt labāku atalgojumu, kā arī paplašināt karjeras iespējas atbilstīgi 
iegūtajai kvalifikācijai un apmācībai; aicina dalībvalstis veikt pasākumus ar konkrētiem 
mērķiem, lai novērstu diskrimināciju pret jaunām sievietēm, kuras atrodas pārejas posmā 
no izglītības iegūšanas uz apmācību un no apmācības uz profesionālo karjeru;
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9. ierosina izglītības politiku izstrādāt rūpīgi, izvairoties no aizspriedumainām idejām par 
sievietēm šķietami nepieejamu karjeru, un ierosina, lai iespējas ieņemt vadības amatus 
būtu pilnībā pārredzamas un tādējādi varētu izvairīties no diskriminācijas dzimuma dēļ;

10. uzsver, ka ir svarīga piekļuve Eiropas un valstu fondiem, kas ir pieejami projektiem, kuru 
mērķis ir aktīvi iesaistīt sievietes, un aicina Komisiju prasīt dalībvalstīm saistībā ar 
struktūrfondu īstenošanu izstrādāt īpašus mērķus atbilstīgi horizontālajam dzimumu 
līdztiesības mērķim attiecībā uz sieviešu līdzdalību programmās, kas saņem finansējumu; 
aicina Komisiju apsvērt iespēju izstrādāt pamatnostādnes, lai struktūrfondu budžetu 
veidošanā ievērotu dzimumu līdztiesības principu, un pārbaudīt tās izmēģinājuma 
projektos;

11. atbalsta Eiropas Sociālā fonda un 2007.–2013. gada  programmā PROGRESS ieteiktos 
pasākumus, lai uzlabotu sieviešu situāciju darba tirgū un palīdzētu apkarot diskrimināciju; 
aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka visos politikas pasākumos un darbībās ar 
mērķi uzlabot dzimumu līdztiesību tiek ņemta vērā īpašā situācija, kādā atrodas sievietes, 
kuras saskaras ar vairākiem diskriminācijas veidiem invaliditātes, vecuma, seksuālās 
orientācijas, etniskās izcelsmes vai reliģijas dēļ, un tās sievietes, kuras ir saistītas ar 
diskrimināciju pakārtoti, kā arī diskriminētu personu vecāki un dzīvesbiedri;

12. uzsver, ka ir būtiski noteikt līdzekļus un atbilstīgus mehānismus neaizsargātu sieviešu 
grupu iekļaušanai darba tirgū; aicina arī vairāk atzīt neoficiālo izglītošanos, lai tādējādi 
atbalstītu šo procesu;

13. atgādina par 2004. gada 9. marta rezolūciju par darbu, ģimenes un privāto dzīvi1, kurā tas 
aicināja Komisiju ierosināt pamatdirektīvu par profesionālās, ģimenes un privātās dzīves 
saskaņošanu, kas, cita starpā, ļautu ieviest papildu mehānismus, kuri palīdzēs sievietēm un 
vīriešiem vienlīdzīgi sadalīt pienākumu rūpēties par apgādājamiem ģimenes locekļiem, un 
atspoguļotu Eiropas fonda pētījumus par darba un ģimenes dzīves līdzsvaru;

14. atzīmē, ka demogrāfisko izmaiņu dēļ saskaņā ar aplēsēm līdz 2030. gadam ekonomiski 
aktīvo un neaktīvo cilvēku attiecība būs 2:1; aicina Komisiju turpmāk atbalstīt aprūpētāju 
nozīmi, kā arī tos, kuri izstājas no darba tirgus vai strādā daļlaika darbu, lai viņi varētu 
uzņemties ģimenes pienākumus, izstrādājot politikas virzienus, kas mudinātu sievietes un 
vīriešus panākt līdzsvaru starp profesionālajiem, aprūpes un ģimenes pienākumiem un līdz 
ar to nepieļaut nedrošību darba, ienākumu un pensijas jomā; aicina dalībvalstis plānot un 
īstenot sociālās aizsardzības shēmas, kurās ņemtu vērā sieviešu un vīriešu īpašo situāciju 
darba tirgū; 

15. aicina dalībvalstis ieviest mehānismus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
sievietēm un vīriešiem pensiju shēmās, un novērtēt pensiju reformu ietekmi uz sieviešu 
dzīvi;

16. ierosina Komisijai turpināt apspriesties ar sociālajiem partneriem par pieeju saistībā ar 
Kopienas rīcību attiecībā uz efektīvāku profesionālās, privātās un ģimenes dzīves 
saskaņošanu, lai uzlabotu un papildinātu pašreizējo regulējumu un īstenotu Barselonas 
Eiropadomes mērķus;

                                               
1  OV C 102 E, 28.4.2004., 492. lpp.
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17. uzsver darba devēju un arodbiedrību lomu taisnīgas darba organizācijas veidošanā 
sievietēm un vīriešiem un dalībvalstu lomu fiziski un finansiāli pieejamu un kvalitatīvu 
pakalpojumu nodrošināšanā, apmaiņu ar paraugpraksēm, lai ļautu labāk saskaņot 
profesionālo dzīvi ar ģimenes dzīvi, un uzņēmumu sociālās atbildības veicināšanu;

18. uzsver, cik svarīgi ir aktīvi iesaistīt sievietes arodbiedrībās, par galvenajiem uzdevumiem 
nosakot sieviešu aizsardzību darba vietās un to tiesību piešķiršanu sievietēm, kas tām 
pienākas;

19. piekrīt sociālo partneru pieņemtajā rīcības programmā par dzimumu vienlīdzību 
izteiktajam priekšlikumam,  kas paredz izveidot nelineāras profesionālās izaugsmes 
iespējas, kurās intensīvāki profesionālās dzīves periodi mijas ar lielāku iesaistīšanos 
ģimenes dzīves pienākumos, tādējādi sievietēm un vīriešiem piedāvājot alternatīvu 
nevajadzīgi ilgā darba laika kultūrai;

20. aicina Komisiju atbalstīt sadarbību un partnerību veidošanu starp visām iesaistītajām 
struktūrām, lai veicinātu labāku profesionālās, ģimenes un privātās dzīves saskaņošanu 
saistībā ar Eiropas ģimeņu aliansi;

21. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt vairākus kvalitatīvus rādītājus, kuri izmantojami 
turpmākajos pasākumos pēc tam, kad būs īstenota Lisabonas stratēģija izaugsmei un 
nodarbinātībai, un kuros ņemta vērā dzimumu dimensija;

22. aicina Komisiju uzsākt informācijas kampaņas attiecībā uz dzimumu diskrimināciju un 
ietvert dzimumu dimensiju ES izglītības programmās.
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