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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīvu 
2002/73/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, 
profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem1,

A. tā kā darba ņēmēju mobilitāte ir būtisks instruments Lisabonas stratēģijas mērķu 
sasniegšanai, tomēr tās līmenis joprojām ir zems, it īpaši sievietēm;

B. tā kā dinamisks darba tirgus rada nopietnas problēmas darba ņēmējiem, it īpaši sievietēm 
ar bērniem, liekot meklēt kompromisu starp profesionālo un ģimenes dzīvi;

C. tā kā dalībvalstu sociālās drošības sistēmu nepietiekama piemērotība rada grūtības 
sievietēm saistībā ar grūtniecību, bērnu audzināšanu, labākām karjeras iespējām utt.,

1. aicina Komisiju ņemt vērā visu vecumu sieviešu mobilo darba ņēmēju īpašās vajadzības 
un iekļaut konkrētus pasākumus, lai risinātu to vajadzības Eiropas darba mobilitātes 
rīcības plāna četrās jomās;

2. mudina Komisiju pētīt dzimumu dimensiju darba mobilitātē un ieteikt elastīgus 
instrumentus, lai pārvarētu atlikušos šķēršļus, ar kuriem sastopas sievietes;

3. ierosina Komisijai organizēt jaunietēm un sievietēm paredzētas informācijas kampaņas 
par darba mobilitātes iespējām, lai atvieglotu viņu pielāgošanos dinamiskam darba 
tirgum;

4. aicina dalībvalstis un ieinteresētās puses izskatīt un likvidēt visus šķēršļus sieviešu darba 
mobilitātei, nodrošinot godīgu piekļuvi kvalificētām darbvietām un augstākā līmeņa 
amatiem, vienādu atalgojumu, elastīgu darba laiku, pienācīgus veselības aprūpes un bērnu 
aprūpes pakalpojumus, labas kvalitātes izglītības iestādes bērniem, pensijas tiesību 
pārnesamību, dzimumu stereotipu likvidēšanu utt.;

5. iesaka dalībvalstu, reģionālajām un vietējām iestādēm aktīvi veicināt īpašas 
nodarbinātības, apmācības, izglītības, tālmācības un valodu programmas, lai radītu 
sievietēm piemērotu darba tirgu un sniegtu iespēju apvienot profesionālo un ģimenes 
dzīvi;

6. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu stiprināt TRESS tīkla jaudu un paplašināt EURES
darbības jomu un uzlabot kvalitāti, iekļaujot sievietes kā īpašu darba ņēmēju kategoriju.
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