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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā Lisabonas stratēģijā ir uzsvērts, ka mērķu sasniegšanai nepieciešama paaugstināta 
sieviešu dalība darba tirgū;

1. pauž nožēlu par to, ka Komisijas ziņojumā, pētot demogrāfiskās izmaiņas, lai gan tās ir 
cieši saistītas ar sieviešu stāvokli, sistemātiski nav iekļauts dzimumu līdztiesības 
aspekts;

2. aicina dalībvalstis cīnīties pret kaitējumiem un stereotipiem, kuri rada strukturālu 
nevienlīdzību dzimumu jomā, kavējot pilnvērtīgu sieviešu dalību visās sabiedrības 
jomās; 

3. uzsver, ka neskatoties uz dalībvalstīs novēroto attīstību attiecībā uz sieviešu 
nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos, citi diskriminācijas veidi, kas saistīti ar sieviešu 
darbu, turpina pastāvēt, vai pat pastiprinās;

4. uzsver nepieciešamību veicināt darba laika elastību sievietēm, lai radītu iespēju rast 
kompromisu starp ģimenes dzīvi profesionālo dzīvi tā, lai šis kompromiss nav 
likumsakarīga karjeras pārtraukšana, bet gan brīva izvēle;

5. uzsver, ka nepieciešamība radīt tādus apstākļus, lai sievietēm būtu bērni, ir ne tikai 
sieviešu, bet gan visas sabiedrības interesēs, ņemot vērā dzimstības līmeņa 
pazemināšanās sekas;

6. aicina vīriešus vairāk iesaistīt tajās politikas jomās, kuru mērķis ir labāka ģimenes un 
profesionālās dzīves apvienošana;

7. aicina dalībvalstis atbalstīt elastīgāku darba vietas kultūru, kas apvieno darba devēju un 
atsevišķu nodarbināto sieviešu, kurām ir pienākumi pret ģimeni, vajadzības;

8. aicina dalībvalstis pieņemt pasākumus, kas paredz izveidot tādas bērnu un citu atkarīgu 
personu aprūpes struktūras, kuras ir kvalitatīvas un par pieņemamu cenu;

9. atzinīgi vērtē labas prakses apmaiņu, kas starp dalībvalstīm notiek, izmantojot atklātas 
koordinācijas metodi, kā arī uzsver demogrāfisko izmaiņu veiksmīgo pārvaldību 
Skandināvijas valstīs, kur ir ne tikai augsts sieviešu līdzdalības līmenis darba tirgū, bet 
arī viens no augstākajiem dzimstības līmeņiem, tāpēc Komisijai par to būtu jāveic 
pētījums, lai noteiktu saikni, kas pastāv starp šiem diviem faktoriem, ņemot vērā bērnu 
aprūpes struktūru pieejamību;

10. aicina dalībvalstis noteikt dzimumu līdztiesību un darbalaika līdzsvaru par valdības, 
darba devēju un citu attiecīgo struktūru prioritātēm, kad tiek izstrādātas tās politikas 
jomas, kas attiecas uz dzīves ciklu;
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11. atzīst imigranšu lielo nozīmi, un aicina dalībvalstis integrācijas politikā nodrošināt šīm 
sievietēm taisnīgu atlīdzību par viņu ieguldījumu cilvēkresursos;

12. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā nav minēts jaunu ģimenes struktūru pieaugošais 
skaits, jo īpaši viena vecāka ģimeņu, kuras 85% gadījumu vada sievietes un kuras 
lielākoties ir pakļautas augstākam nabadzības riskam;

13. mudina dalībvalstis atbalstīt „garantētus minimālos ienākumus”, kas ļautu sievietēm 
dzīvot cieņas pilnos apstākļos un iegūt profesionālo izglītību saskaņā ar darba tirgus 
vajadzībām;

14. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai radītu apmaksātu maternitātes/paternitātes 
atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, kura minimālais ilgums būtu viens gads un 
kurš ir jāsadala taisnīgi, atbalstot tiesības uz vecāku atvaļinājumu gan sievietēm, gan 
vīriešiem;

15. mudina dalībvalstis rīkot informācijas kampaņas par demogrāfijas jautājumiem, lai 
apstādinātu dzimstības samazināšanās tendenci ES iedzīvotāju vidū.


