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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:

1. tā kā daudzas dalībvalstis saskārās ar grūtībām, transponējot Direktīvu 2002/73/EK, jo 
īpaši ieviešot to tiesību aktos īpašus un piemērotus pasākumus dzimumu līdztiesības 
veicināšanai un diskriminācijas samazināšanai saistībā ar darba iegūšanu, profesionālo 
izglītību un karjeras izaugsmi, kā arī darba apstākļiem;

B. tā kā rādītāji liecina par to, ka laikā pēc jauno un uzlaboto tiesību aktu par vienlīdzību 
stāšanās spēkā nav konstatēta vērā ņemama ietekme uz sieviešu spējām iegūt darbu un 
paaugstinājumu ;

C. tā kā daudzās dalībvalstīs dzimumu līdztiesības aspektu ņemšana vērā, pieņemot 
politiskus un administratīvus lēmumus, nav iespējama, jo trūkst zināšanu un informētības 
par šo pieeju;

D. tā kā katrā dalībvalstī ir izveidota vismaz viena iestāde, kas ir atbildīga par dzimumu 
līdztiesības veicināšanu, analizēšanu, uzraudzīšanu un sekmēšanu;

E. tā kā dzimumu diskrimināciju no citu sociālo un politisko aspektu viedokļa padziļina 
pastāvošās darba samaksas atšķirības starp dzimumiem, jo īpaši atšķirības starp tā 
saucamajām sieviešu un vīriešu ekonomikas jomām,

1. pauž nožēlu par to, ka, neskatoties uz noteiktiem panākumiem attiecībā uz piekļuvi 
darbam un darba tirgum, kā arī nodarbinātības noteikumiem, sievietes vēl joprojām tiek 
diskriminētas, un tāpēc uzskata, ka visām dalībvalstīm obligāti pilnībā jātransponē valsts
tiesību aktos un praksē Direktīva 2002/73/EK, ciktāl tas attiecas uz netiešo diskrimināciju;
uzsver arī, ka direktīvas piemērošana nedrīkst izraisīt pašreizējā sieviešu aizsardzības 
līmeņa pazemināšanos;

2. uzsver nepieciešamību novērst noteiktus šķēršļus, ar kuriem saskaras sievietes un
meitenes ar spēju traucējumiem un vecāki bērniem ar spēju traucējumiem attiecībā uz 
vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai un darba tirgum, kā arī nepieciešamību pasākumus pielāgot 
tādā veidā, lai dzimumu aspekts tiktu iekļauts visās politikas jomās un lai arī tiktu ņemtas 
vērā šo grupu īpašās vajadzības;

3. pauž bažas par to, ka saistībā ar sieviešu nodarbinātības stāvokli vēl joprojām ir 
novērojami augtāki bezdarba radītāji, nodarbinātība nestabilākā darbā, mazāks atalgojums, 
lielāka pakļautība nabadzības un nelaimes gadījumu darbā riskam, lielākas grūtības 
karjeras izaugsmē un ļoti zemas pensijas, turklāt situācija pasliktinās vēl vairāk, ja 
sievietēm ir spēju traucējumi un/vai viņas ir imigrantes;

4. uzsver, ka, lai gan atšķirības starp sieviešu un vīriešu nodarbinātības rādītājiem ir nedaudz 
samazinājušās, 2006. gadā tās vēl joprojām pārsniedza 14 %, turklāt sieviešu 
nodarbinātības stāvoklis ir nestabilāks, ņemot vērā, ka aizvien vairāk sieviešu ir 
nodarbinātas nepilna darba laika darbā vai darbā uz noteiktu laiku;
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5. atzīmē, ka vēl joprojām pastāv atšķirības starp darba algām, t.i., sievietes saņem algu, kas 
ir par vidēji 15 % zemāka nekā vīriešu alga, no 2000. līdz 2006. gadam šīs atšķirības tika 
samazinātas tikai par 1 % un sieviešu īpatsvars pārvaldības līmeņa amatos vēl joprojām ir 
daudz zemāks nekā vīriešu īpatsvars;

6. pieprasa, lai dalībvalstis sniegtu lielāku ieguldījumu un par prioritāti padarītu starp 
sievietēm un vīriešiem pastāvošās diskriminācijas apkarošanu, jo īpaši saistībā ar vienādu 
atalgojumu un integrāciju vai reintegrāciju darba tirgū, un šajā nolūkā aicina Komisiju 
atsākt atbalsta pasākumu plānošanu, vienlaikus pienācīgi ievērojot subsidiaritātes 
principu;

7. uzsver, ka sieviešu ekonomiskā neatkarība ir ļoti svarīga viņu emancipācijai un ka darbs, 
kurā tiek ievērotas tiesības, ir garantija viņu personīgajai attīstībai un sociālajai 
integrācijai;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis novērtēt par dzimumu līdztiesību atbildīgo dalībvalstu 
iestāžu darbības un ieteikt pasākumus, lai stiprinātu to lomu un uzlabotu to efektivitāti, 
piemērojot attiecīgos tiesību aktus;

9. mudina iestādes, kas ir atbildīgas par Direktīvā 2002/73/EK paredzētās vienlīdzīgās 
attieksmes veicināšanu, nodrošināt objektivitāti saistībā ar palīdzības un atbalsta 
sniegšanu diskriminācijas upuriem, kā arī saistībā ar izmeklēšanu; aicina dalībvalstis arī 
nodrošināt šo struktūru un to darbību atbilstīgu finansēšanu;

10. aicina Komisiju izpētīt, vai sievietes ir pienācīgi informētas par savām tiesībām atbilstoši 
Direktīvai 2002/73/EK, vai viņas var viegli un netraucēti piekļūt ombuda birojam, kurš 
sniedz atbalstu saistībā ar sieviešu tiesību īstenošanu, un vai dalībvalstis pēc tiesību aktu 
transponēšanas veic turpmākus pasākumus, lai veicinātu aizsardzību pret sieviešu 
diskrimināciju saistībā ar nodarbinātību un apmācību, un vai tās ar profilaktisku pasākumu 
palīdzību turpmāk attīsta šāda veida aizsardzību;

11. aicina Komisiju izpētīt, vai ombuda iestādes, kuras ir atbildīgas par upuru aizsardzību 
dalībvalstīs, ir pietiekami finansētas un vai tām ir pietiekoši daudz darbinieku, lai tās 
varētu īstenot to pienākumus atbilstoši 8.a pantam Direktīvā 76/207/EEK par tāda principa 
īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba, 
profesionālās izglītības un izaugsmes iespējām un darba apstākļiem, kas grozīta ar 
Direktīvu 2002/73/EK;

12. aicina Komisiju izpētīt, vai dalībvalstis nodrošina, ka nepastāv juridiskas vai cita veida 
barjeras (piemēram, pārāk īsi termiņi), kuras traucē upuriem vai asociācijām un 
organizācijām, kuras ir pamatoti ieinteresētas Direktīvas ievērošanā 2002/73/EK, uzsākt 
tiesvedību gadījumos, kad ir pārkāpti noteikumi par aizsardzību pret diskrimināciju vai 
vienlīdzību, vai — ja tie ir upuri — ar citu administratīvu procedūru palīdzību pieprasīt 
Direktīvā 2002/73/EK minēto tiesību pilnīgu ievērošanu;

13. aicina Komisiju, dalībvalstis, arodbiedrības, darba devējus un visus valstiskos un 
nevalstiskos dalībniekus pastiprināt to kopējās darbības, kuru mērķis ir vairot informētību 
par pastāvošajām juridiskajām garantijām un par vienlīdzīgas attieksmes tiesību aktu 
pareizu un efektīvu piemērošanu, kā arī uzlabot to sniegto informāciju saistībā ar 
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kompensācijas saņemšanas iespējām diskriminācijas gadījumos;

14. uzstāj, ka ir jāveic steidzami pasākumi, lai pilnībā un efektīvi īstenotu 
Direktīvu 2002/73/EK nolūkā apkarot diskrimināciju; uzstāj, lai dalībvalstis lielāku 
nozīmi pievērstu sarunām par darba koplīguma slēgšanu atbilstoši to tradīcijām, ar cieņu 
izturētos pret strādājošajiem, veiktu darba apstākļu, veselības aizsardzības un drošības 
visaptverošu pārbaudi un novērstu tiešu un netiešu diskrimināciju saistībā ar algām;

15. uzsver, cik nozīmīgas cīņā pret sieviešu diskrimināciju, jo īpaši saistībā ar piekļuvi 
darbam, algām, darba apstākļiem, karjeras izaugsmi un profesionālo apmācību, ir sarunas 
par darba koplīguma slēgšanu un šādu līgumu slēgšana; uzsver, ka nenoteikta laika līgumi 
joprojām tiek uzskatīti par normālu parādību;

16. uzsver — lai panāktu patiesu sieviešu un vīriešu vienlīdzību (vienāds atalgojums, bērna 
kopšanas atvaļinājumi, piekļuve kvalitatīvam darbam, kurā ievēro tiesības, vienlīdzīga 
piekļuve mūžizglītībai, vienlīdzīga pārstāvība lēmumu pieņemšanas līmenī un tādas 
vardarbības darbā novēršana, kuras pamatā ir dzimums), nepieciešama īpaša politika un 
konkrēti mērķi, kā arī tāda darba un darba laika organizācija, kura ļauj sievietēm un 
vīriešiem profesionālo darbību apvienot ar privāto un ģimenes dzīvi;

17. uzsver nepieciešamību nodrošināt lielāku elastību saistībā ar bērna kopšanas 
atvaļinājumiem, jo īpaši vecākiem, kuru bērniem ir spēju traucējumi;

18. uzsver, ka ir nepieciešama jauna un uzlabota izglītības un sociālā infrastruktūra kā 
bērniem un jauniešiem, tā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, proti, paredzot vairāk (un 
labākas) apmācības iespējas; aicina dalībvalstis ar mērķtiecīgu pasākumu palīdzību 
novērst meiteņu un sieviešu diskrimināciju pārejā no skolas uz profesionālo apmācību, no 
profesionālās apmācības uz profesionālo dzīvi, kā arī laikā, kad viņas atgriežas darba tirgū 
pēc bērnu vai ģimenes locekļu aprūpes pārtraukšanas; uzsver, ka ir nepieciešami valsts 
bērnu un slimnieku aprūpes dienesti, kā arī palīdzība vecāka gadagājuma cilvēkiem;
atgādina dalībvalstīm par kompromisu, ko tās šajā jautājumā panāca augstākā līmeņa 
sanāksmē 2002. gadā Barselonā;

19. uzsver nepieciešamību visām strādājošajām sievietēm, tostarp sievietēm, kuras ir
pašnodarbinātas vai strādā ģimenes lauku saimniecībās, pilnībā garantēt tiesības, tostarp 
tiesības saistībā ar maternitāti un sociālo drošību;

20. aicina Komisiju izpētīt, cik lielā mērā dalībvalstis ir paredzējušas iespējas pieņemt īpašus 
stimulējošus pasākumus gadījumos, kad grūtības, ar kurām sievietes saskaras 
profesionālajā karjerā, ir īpaši nopietnas un acīmredzamas; aicina Komisiju sagatavot 
ziņojumu par šo jautājumu;

21. uzskata, ka ir svarīgi izpētīt jautājumu par metodoloģijas izstrādi darba detalizētai analīzei 
— tas garantēs tiesības uz vienādu samaksu vīriešiem un sievietēm, ļaus pienācīgi atzīt 
cilvēkus un profesijas un vienlaikus piešķirs pienācīgu nozīmi darbam, kas ir strukturējošs 
faktors, lai palielinātu ražīgumu, konkurētspēju un uzņēmumu kvalitāti, kā arī lai uzlabotu 
strādājošo — gan sieviešu, gan vīriešu — dzīvi; uzskata, ka šajā jomā ir būtiski 
nepieciešama zinātniska analīze, lai tādā veidā mainītu pašreizējās metodes darba sociālās 
nozīmes novērtēšanai, kuru pamatā ir tradicionālas un no dzimumu viedokļa 
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diskriminējošas idejas par dažādu darba veidu nozīmību un kuru rezultātā saglabājas 
strukturālas atalgojuma atšķirības dažādos sektoros;

22. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt skaidrus, detalizētus un izmērojamus vienlīdzīgas 
attieksmes rādītājus un standartus, lai ar to palīdzību novērtētu attiecības starp dzimumiem 
un sieviešu tiesību ievērošanu uzņēmumos; uzskata, ka ir nepieciešama pozitīvu piemēru 
popularizēšana un ka viens no kritērijiem, lai uzņēmumam nepiešķirtu valsts pasūtījumu, 
varētu būt ar vienlīdzīgu attieksmi saistīto tiesību aktu neievērošana;

23. aicina Komisiju nepieciešamības gadījumā dalīties ar dalībvalstīm pieredzē un pieņemt 
iedarbīgus pasākumus, lai atbalstītu paraugprakses apmaiņu saistībā ar vienlīdzīgu 
attieksmi pret sievietēm un vīriešiem darba tirgū;

24. uzsver nepieciešamību atbalstīt iniciatīvas, kuras palīdz uzņēmumos izstrādāt un ieviest 
cilvēkresursu politiku un stimulējošus pasākumus dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā 
arī nepieciešamību atbalstīt informācijas un apmācības pasākumus, kuri ļauj veicināt, 
nodot un ieviest metodes, kuras guvušas panākumus organizācijās un uzņēmumos;

25. aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt to, kā tiek transponēta Direktīva 2002/73/EK un kā tiek 
ievēroti tiesību akti, kurus pieņem šīs transponēšanas rezultātā, kā arī turpmāk stimulēt 
dalībvalstis.
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