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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:

A. tā kā Komisijas 2008. gada ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību (COM(2008)0010)1

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 līdztiesību darba dzīves laikā un pēc tās;

B. tā kā Eiropas nodarbinātības stratēģijā vai iespēju vienlīdzības pīlārā vēl joprojām nav 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 elastdrošības stratēģija ļauj cerēt, ka sievietes un vīrieši varēs labāk apvienot 
profesionālo un privāto dzīvi; 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,

1. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai visās 
nodarbinātības un sociālās drošības politikas jomās, jo sevišķi elastdrošības stratēģijā;

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis izstrādāt instrumentus, kas nodrošinās, ka augsta izglītības 
kvalifikācija ļaus sievietēm atrast „labāku darbu”;

3. atgādina par savu 2004. gada 9. marta rezolūciju par darbu, ģimenes un privāto dzīvi2, kurā 
Parlaments aicina Komisiju ierosināt pamatdirektīvu par profesionālās, ģimenes un privātās 
dzīves apvienošanu, kurai, citu starpā, ir jāļauj ieviest papildu mehānismus, kas palīdzēs 
sievietēm un vīriešiem vienlīdzīgi sadalīt pienākumu rūpēties par apgādājamiem ģimenes 
locekļiem;

4. uzsver darba devēju lomu modernas darba organizācijas veidošanā un dalībvalstu lomu 
fiziski un finansiāli pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanā, lai ļautu labāk 
apvienot profesionālo dzīvi ar ģimenes dzīvi;

5. aicina dalībvalstis panākt, lai sieviešu un vīriešu ekonomiskā neatkarība būtu vienlīdzīga;

6. aicina dalībvalstis ieviest mehānismus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
sievietēm un vīriešiem pensiju shēmās.

                                               
1  Komisijas 2008. gada ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai par sieviešu un vīriešu līdztiesību.
2 OV C 102 E, 28.4.2004., 492. lpp.


