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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā 

(2016/2249(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punkta otro 

daļu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu, 

– ņemot vērā ES Pamattiesību hartas 23. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK), 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 18. decembra Konvenciju par 

jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 

2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 

minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI,1 

– ņemot vērā Pekinas deklarāciju un Rīcības platformu, kas tika pieņemta Ceturtajā 

pasaules konferencē par sieviešu tiesībām 1995. gada 15. septembrī, kā arī noslēguma 

dokumentus, kas pēc tam tika pieņemti ANO īpašajās sesijās „Pekina +5” 2000. gadā, 

„Pekina +10” 2005. gadā un „Pekina +15” 2010. gadā, 

– ņemot vērā ANO 1949. gada Konvenciju par cīņu ar cilvēku tirdzniecību un 

prostitūcijas ekspluatēšanu no trešo personu puses, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5 aprīļa Direktīvu 2011/36/ES 

par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru 

aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI2, 

– ņemot vērā 2010. gada 20. oktobra normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/85/EEK par 

pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 

strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām 

sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (Maternitātes atvaļinājuma direktīva)3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvu 2006/54/EK 

par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem 

un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija)4, 

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/113/EK, ar kuru īsteno 

principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz 

                                                 
1 OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp. 
2 OV L 101., 15.4.2011., 1. lpp. 
3 OV C 70 E, 8.3.2012., 162. lpp. 
4 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp. 
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pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu1, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 17. decembra Direktīvu 2013/62/ES, ar ko groza 

Direktīvu 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP 

un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu saistībā ar Majotas statusa grozīšanu 

attiecībā uz Eiropas Savienību2, 

– ņemot vērā kopš 1975. gada pieņemtās ES direktīvas par vienlīdzīgas attieksmes pret 

vīriešiem un sievietēm dažādiem aspektiem (Direktīva 2010/41/ES3, 

Direktīva 2010/18/ES4, Direktīva 2006/54/EK5, Direktīva 2004/113/EK6, 

Direktīva 92/85/EEK7, Direktīva 86/613/EEK8 un Direktīva 79/7/EEK9), 

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu 

līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un 

saistītiem pasākumiem (Direktīva par sieviešu pārstāvību valdēs) (COM(2012)0614), 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 

ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija) un tās 3. pantu, kurā dzimte ir 

definēta kā „sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēta sabiedrība 

uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem”, 

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes 2016. gada 4. marta lēmumam par to, lai Eiropas 

Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm 

un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (COM(2016)0111), 

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 16. jūnija secinājumus par dzimumu līdztiesību 

(00337/2016), 

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 5.–6. jūnija sanāksmes secinājumus „Pret sievietēm un 

meitenēm vērstas visa veida vardarbības, tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošanas, 

novēršana un apkarošana” (09543/2014), 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 7. decembra secinājumus par sieviešu un vīriešu 

līdztiesību lēmumu pieņemšanas procesā (14327/2015), 

– ņemot vērā triju prezidentvalstu 2015. gada 7. decembra deklarāciju, ko ir parakstījusi 

Nīderlande, Slovākija un Malta, 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, 

ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020), 

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2015. gada 3. marta darba dokumentu „Ziņojums par 

                                                 
1 OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp. 
2 OV L 353, 28.12.2013., 7. lpp. 
3 OV L 180., 15.7.2010., 1. lpp. 
4 OV L 68, 18.3.2010., 13. lpp. 
5 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp. 
6 OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp. 
7 OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp. 
8 OV L 359, 19.12.1986., 56. lpp. 
9 OV L 6, 10.1.1979., 24. lpp. 
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sieviešu un vīriešu līdztiesību 2014. gadā” (SWD(2015)0049), 

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2016. gada 4. marta darba dokumentu „Ziņojums par 

sieviešu un vīriešu līdztiesību 2015. gadā” (SWD(2016)0054), 

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2015. gada 3. decembra darba dokumentu „Stratēģiska 

iesaiste dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam” (SWD(2015)0278), 

– ņemot vērā 2010. gada 10. februāra rezolūciju par vīriešu un sieviešu līdztiesību Eiropas 

Savienībā (2009)1, 2011. gada 8. marta rezolūciju par vīriešu un sieviešu līdztiesību 

Eiropas Savienībā — 20102, 2012. gada 13. marta rezolūciju par vīriešu un sieviešu 

līdztiesību Eiropas Savienībā — 2011. gads3 un 2015. gada 10. marta rezolūciju par 

2013. gadā Eiropas Savienībā sasniegto progresu sieviešu un vīriešu līdztiesības 

nodrošināšanā4, 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 25. novembra paziņojumu „Sieviešu dzimumorgānu 

kropļošanas izskaušana” (COM(2013)0833) un Parlamenta 2014. gada 6. februāra 

rezolūciju par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušanu5, 

– ņemot vērā Pamattiesību aģentūras (FRA) veiktā un 2013. gada maijā publicētā Eiropas 

Savienības lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (ES LGBT) apsekojuma 

rezultātus, 

– ņemot vērā FRA ziņojumu „Pret sievietēm vērsta vardarbība — ES mēroga apsekojums. 

Galvenie rezultāti”, kas publicēts 2014. gada martā, 

– ņemot vērā FRA ziņojumu „Interseksuāļu situācija pamattiesību jomā”, kas ir publicēts 

2015. gada maijā, 

– ņemot vērā Līdztiesības veicināšanas struktūru Eiropas tīkla (EQUINET) ziņojumu 

„Sieviešu diskriminācijas, aizskaršanas un nevienlīdzības nepārtrauktā aktualitāte. To 

līdztiesības veicināšanas struktūru darbs, kas sniedz informāciju Eiropas Komisijas 

jaunās dzimumu līdztiesības stratēģijas izstrādes nolūkā”, kas publicēts 2015. gadā, 

– ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofond) ziņojumus 

„Dzimumu nodarbinātības atšķirības: problēmas un risinājumi” (2016. gads), „Sociālie 

partneri un dzimumu līdztiesība Eiropā” (2014. gads), „Darba gaitu izmaiņas Eiropā: 

EurWORK gada pārskats” (2014. un 2015. gads) un sesto Eiropas darba apstākļu 

pārskatu (EWCS) (2016. gads) 

– ņemot vērā 2016 gada 3. februāra rezolūciju par jaunu dzimumu līdztiesības un sieviešu 

tiesību stratēģiju pēc 2015. gada6 un 2015. gada 9. jūnija rezolūciju par ES stratēģiju 

                                                 
1 OV C 341E, 16.12.2010., 35. lpp. 
2 OV C 199E, 7.7.2012., 65. lpp. 
3 OV C 251E, 31.8.2013., 1. lpp. 
4 OV C 316, 30.8.2016., 2. lpp. 
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0105. 
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2016)0042. 



PE589.343v02-00 6/38 RR\1118220LV.docx 

LV 

sieviešu un vīriešu līdztiesībai laikposmam pēc 2015. gada1, 

– ņemot vērā 2014. gada 25. februāra rezolūciju par vardarbības pret sievietēm 

apkarošanu2, 

– ņemot vērā 2015. gada 9. septembra rezolūciju par iespēju radīšanu meitenēm Eiropas 

Savienībā ar izglītības palīdzību3, 

– ņemot vērā 2016. gada 8. marta rezolūciju par situāciju saistībā ar sievietēm bēglēm un 

patvēruma meklētājām ES4, 

– ņemot vērā 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par mājsaimniecībās nodarbinātām 

sievietēm un aprūpētājām Eiropas Savienībā5, 

– ņemot vērā 2016. gada 26. maija rezolūciju par nabadzību — dzimuma perspektīva6, 

– ņemot vērā 2016. gada 13. septembra rezolūciju par darba un privātās dzīves līdzsvaram 

labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveidi7, 

– ņemot vērā 2016. gada 15. septembra rezolūciju par Padomes 2000. gada 27. novembra 

Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 

nodarbinātību un profesiju (Nodarbinātības vienlīdzības direktīva), piemērošanu8, 

– ņemot vērā 2016. gada 8. marta rezolūciju par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai 

Eiropas Parlamenta darbā9, 

– ņemot vērā 2016. gada 12. maija rezolūciju par 2011. gada 5. aprīļa Direktīvas 

2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību 

īstenošanu dzimumu līdztiesības aspektā10, 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 3. jūnija progresa ziņojumu par Barselonas mērķiem 

„Mazu bērnu aprūpes pakalpojumu attīstība Eiropā ilgtspējīgai un iekļaujošai 

izaugsmei”11, 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 20. februāra ieteikumu „Ieguldījums bērnos: 

nabadzības apburtā loka pārraušana”12, 

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2015. gada dzimumu līdztiesības 

indeksu un „Pekina+20: ceturtais pārskats par Pekinas Rīcības platformas īstenošanu ES 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0218. 
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0126. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0312. 
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2016)0073. 
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2016)0203. 
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2016)0235. 
7 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0338. 
8 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0360. 
9 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0072. 
10 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0227. 
11 ISBN 978-92-79-29898-1 
12 OV L 59, 2.3.2013., 5. lpp. 
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dalībvalstīs” un citus EIGE ziņojumus, 

– ņemot vērā Eiropas dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas ekspertu tīkla 2016. gada 

janvāra pētījumu „Eiropas 2015. gada dzimumu līdztiesības tiesību salīdzinošā analīze”, 

– ņemot vērā secinājumus „Vīriešu un zēnu loma dzimumu līdztiesības sasniegšanā”, par 

kuriem vienošanās ir panākta Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu statusa 

komisijas (CWS) 2004. gada martā notikušajā 48. sesijā1, 

– ņemot vērā dokumentu „Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas attīstības programma 

2030. gadam”, ko pieņēma 2015. gada 25. septembra Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Ilgtspējīgas attīstības augstākā līmeņa sanāksmē, un šajā dokumentā iekļautos dzimumu 

līdztiesības, sieviešu tiesības un sieviešu iespēcinātības mērķus un uzstādījumus, 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada aprīļa statistikas ziņojumu „Viena vecāka ģimene un 

nodarbinātība Eiropā”2, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A8-

0046/2017), 

A. tā kā no EIGE 2015. gada dzimumu līdztiesības indeksa var secināt, ka ir notikuši tikai 

nelieli uzlabojumi — ES joprojām atrodas vien pusceļā uz dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanu, jo vispārējie rezultāti kopš 2005. gada ir pieauguši no 51,3 uz 52,9 no 

100; tā kā ir nepieciešams straujāks uzlabojums, ja ES vēlas sasniegt stratēģijas „Eiropa 

2020” mērķus; 

B.  tā kā dažās ES dalībvalstīs pēdējos gados ir piedzīvots būtisks tādu pilsonisko un 

politisko kustību pieaugums, kurām sieviešu un vīriešu vienādu tiesību jautājums 

neliekas svarīgs un kuras pat apšauba vispārējās vajadzības pēc dzimumu līdztiesības 

rīcībpolitikas lietderību; tā kā šī pretreakcija uz dzimumu līdztiesību tiecas pastiprināt 

tradicionālās dzimtes lomas un apšaubīt dzimumu līdztiesības, sieviešu tiesību un 

LGBTI tiesību jomā jau gūtos un turpmākos panākumus; 

C. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no pamattiesībām, kas iekļautas Līgumā par 

Eiropas Savienību un Pamattiesību hartā; tā kā Eiropas Savienības mērķis šajā jomā arī 

ietver vienlīdzīgu iespēju un attieksmes nodrošināšanu sievietēm un vīriešiem un 

jebkādas uz dzimumu balstītas diskriminācijas apkarošanu; 

D. tā kā 2015. gadā sieviešu nodarbinātības īpatsvars sasniedza visaugstāko līmeni — 

64,5 %, taču, tā kā tas joprojām ievērojami atpaliek no vīriešu nodarbinātības īpatsvara, 

kas ir 75,6 %; tā kā varbūtība, ka sievietes uzņemsies nepilna darba laika darbu un veiks 

to arī turpmāk — bieži vien negribot —, diemžēl ir četras reizes lielāka nekā vīriešu 

gadījumā; tā kā daudzi jaunieši joprojām dzīvo trūkumā, neskatoties uz to, ka viņiem ir 

darbs, jo īpaši Grieķijā, Spānijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Portugālē un Slovākijā; 

                                                 
1 http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/ac-men-auv.pdf. 

2 ISBN 978-92-79-36171-5. 
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E. tā kā, ņemot vērā to, ka sieviešu bezdarba līmenis ir novērtēts nepietiekami, jo daudzas 

sievietes nav reģistrētas kā bezdarbnieces, īpaši tās, kas dzīvo lauku apvidos vai attālos 

reģionos, kā arī tās, kuras palīdz ģimenes uzņēmumā, un daudzas no tām, kuras veic 

tikai mājsaimniecības darbus un bērnu aprūpi; tā kā šāda situācija noved pie 

nevienādām iespējām saņemt publiskos pakalpojumus (pabalstus, pensiju, maternitātes 

atvaļinājumu, slimības atvaļinājumu, piekļuvi sociālajam nodrošinājumam u. c.); 

F.  tā kā Eurofound ziņojumā par dzimumu atšķirībām nodarbinātības jomā tiek lēsts, ka no 

dzimuma atkarīgo nodarbinātības līmeņu atšķirība ES rada izmaksas aptuveni 

EUR 370 miljardu apmērā gadā, proti, 2,8 % no ES IKP1; 

G. tā kā valstīs, kas cieš no ekonomiskās krīzes un budžeta samazinājuma, sievietes šīs 

parādības ietekmē nesamērīgi stipri, jo īpaši gados jaunas sievietes, vecāka gadagājuma 

sievietes, vientuļās mātes un sievietes, kuras, un tā kā šādā situācijā viņas ir nonākušas 

nabadzībā un ir sociāli marginalizētas, jo tiek aizvien vairāk izslēgtas no darba tirgus; tā 

kā publiskās aprūpes un veselības pakalpojumu samazinājumu dēļ atbildība par aprūpi 

no sabiedrības tiek nodota mājsaimniecībām, kas visvairāk skar tieši sievietes; 

H. tā kā nabadzības feminizācija Eiropas Savienībā joprojām ir aktuāla un tā kā ļoti 

augstais sieviešu bezdarba, nabadzības un sociālās atstumtības īpatsvars ir cieši saistīts 

ar budžeta samazināšanu sabiedrisko pakalpojumu jomā, piemēram, veselības aprūpē, 

izglītībā, sociālajos pakalpojumos un labklājības pabalstos;  tā kā šīs rīcībpolitikas dēļ 

pieaug nodarbinātības nestabilitāte, jo īpaši tādēļ, ka tā palielina nebrīvprātīga nepilna 

darba laika darba un pagaidu darba līgumu īpatsvaru; 

I. tā kā trīs ceturtdaļas mājsaimniecības ikdienas darbu un divas trešdaļas vecāku aprūpes 

uzdevumu 2015. gadā veica strādājošās sievietes, kurām tādēļ vairākumā gadījumu bija 

jānes dubults  slogs; tā kā sievietes kopumā uzņemas lielāko daļu vecāku aprūpes 

uzdevumu un mājsaimniecības ikdienas darbus; tā kā tradicionālajiem uzskatiem par 

dzimtes lomām un dzimtiskajiem stereotipiem joprojām ir spēcīga ietekme uz 

pienākumu sadali starp sievietēm un vīriešiem ģimenē, darbavietā un sabiedrībā 

kopumā; tā kā šādam tradicionālam atbildības sadalījumam ir tendence nostiprināt esošo 

lietu kārtību, ierobežojot sieviešu nodarbinātības izredzes un personīgo izaugsmi un 

atvēlot viņām maz laika integrācijai sabiedrības un kopienas dzīvē vai ekonomiskai 

līdzdalībai; tā kā sieviešu ilgtermiņa ekonomiskās neatkarības priekšnoteikums ir 

„neapmaksātā darba”, piemēram, aprūpēšanas un mājsaimniecības uzdevumu, 

vienlīdzīga veikšana gan no sieviešu, gan no vīriešu puses; 

J. tā kā atsevišķi ar ģimeni saistīti atvaļinājumu veidi joprojām kalpo par kā sieviešu, tā 

vīriešu diskriminācijas un stigmatizācijas pamatu, neraugoties uz pastāvošo politikas 

satvaru un ES un dalībvalstu līmeņa tiesību aktiem, un tā kā šāda diskriminācija un 

stigmatizācija it īpaši skar sievietes, kuras, būdamas galvenās aprūpētājas, izmanto ar 

ģimeni saistītus atvaļinājumus; 

K. tā kā gandrīz vienā ceturtdaļā ES dalībvalstu nav pieņemti tiesību akti, kuros ir 

paredzēts paternitātes atvaļinājums, un tā kā virknē to valstu, kurās šādas normas ir 

pieņemtas, vīriešiem tiek atļauts šādu atvaļinājumu ņemt tikai vienu, divas vai vairākas 

dienas; tā kā astoņās dalībvalstīs bērna kopšanas atvaļinājums apmaksāts netiek un 

                                                 
1 Eurofound ziņojums (2016): „Dzimumu atšķirības nodarbinātības jomā: problēmas un risinājumi”. 
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vidējais to bērna kopšanas atvaļinājuma skaits, ko izmanto tēvi, ir neliels, jo tikai 10 % 

tēvu izmanto vismaz vienu atvaļinājuma dienu un 97 % no bērna kopšanas 

atvaļinājuma, kas ir pieejams abiem vecākiem, izmanto sievietes; tā kā lielākas bērna 

kopšanas atvaļinājuma un paternitātes atvaļinājuma izmantošanas veicināšana ir būtiska 

no dzimumu līdztiesības nodrošināšanas viedokļa; tā kā Eurofound pētījumā1 ir minēti 

uzskatāmi faktori, kuri ietekmē to, kā bērna kopšanas atvaļinājumu izmanto tēvi, proti: 

atlīdzības līmenis, atvaļinājuma sistēmas pielāgojamība, informācijas pieejamība, bērnu 

aprūpes iestāžu pieejamība un elastība, kā arī bailes došanās atvaļinājumā dēļ tikt 

izslēgtam no darba tirgus; 

L. tā kā viens no sieviešu aktīvas iesaistīšanās darba tirgū priekšnoteikumiem ir kvalitatīvu 

un izmaksu ziņā pieejamu bērnu, vecāka gadagājuma radinieku un citu apgādībā esošo 

ģimenes locekļu aprūpes iestāžu un pakalpojumu piedāvājums; tā kā Barselonas mērķi 

ir izcils īstenas dzimumu līdztiesības sasniegšanas līdzeklis un tā kā visām dalībvalstīm 

ir jāķeras pie to pildīšanas, lai tos sasniegtu pēc iespējas ātrāk; tā kā nav pieejamas 

bērnu aprūpes augstvērtīgas iespējas iestādes un pakalpojumi par pieņemamām cenām, 

mātēm aizvien vairāk ir jāizvēlas starp nepilna darba laika darbu un atteikšanos no 

darba, lai aprūpētu savus bērnus, kas ietekmē ģimenes ienākumus un pensiju 

uzkrājumus; 

M. tā kā sieviešu un meiteņu apmācība un pamattiesības uz izglītību ir nozīmīgas Eiropas 

vērtības un ir uzskatāmas par sieviešu un meiteņu iespēju palielināšanas sociālajā, 

kultūras un profesionālajā kontekstā būtisku elementu, kā arī iespēju pilnībā izmantot 

visas pārējās sociālās, ekonomiskās, kultūras un politiskās tiesības būtisku elementu un 

līdz ar to — arī par preventīvu vardarbības pret sievietēm un meitenēm faktoru; tā kā 

bezmaksas un obligāta vispārējā izglītība ir sine qua non priekšnoteikums, lai visiem 

nodrošinātu vienādas iespējas, ņemot vērā, ka tai ir jābūt pieejamai visiem bērniem, 

nediskriminējot un neņemot vērā viņu dzīves vietas statusu; tā kā cīņa pret dzimumu 

nelīdztiesību sākas jau pirmsskolas vecumā un tās dēļ ir nepieciešama pastāvīga 

pedagoģiskā mācību programmu, izaugsmes mērķu un mācību vielas apguves rezultātu 

uzraudzība; 

N. tā kā dzimumu līdztiesība ir visu atsevišķo sabiedrības locekļu uzdevums un tās dēļ ir 

nepieciešama aktīva sieviešu un vīriešu līdzdarbība; tā kā iestādēm ir jāapņemas 

izstrādāt izglītības kampaņas, kuru mērķauditorija būtu vīrieši un jaunākās paaudzes, lai 

iesaistītu vīriešus un zēnus kā partnerus, pakāpeniski novēršot un izskaužot jebkāda 

veida ar dzimumu saistītu vardarbību un veicinot sieviešu izaugsmi vai iespēcinātību; 

O. tā kā, neskatoties uz to, ka sievietes vidēji iegūst augstāka līmeņa izglītību nekā vīrieši, 

ES vidējā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība 2014. gadā joprojām bija 16,1 %, 

taču šis rādītājs dalībvalstīs ir ievērojami atšķirīgs; 

P.  tā kā nodarbinātības jomā aizvien dominē horizontālā un vertikālā segregācija, kuru cita 

starpā izraisa tas, ka darbi, kurus uzskata par „sievišķīgiem”, ir mazāk prestiži nekā 

„vīrišķīgie” darbi, pastāvīgie stikla griesti, kas sievietēm liedz ieņemt augstākos un 

vislabāk apmaksātos amatus, un tas, ka pārāk liels sieviešu skaits strādā nepilna laika 

darbu, kas ir sliktāk apmaksāts nekā pilna laika darbs; tā kā, kaut arī sieviešu 

                                                 
1 Eurofound ziņojums (2015): „Bērna kopšanas un paternitātes atvaļinājuma izmantošana tēvu vidū Eiropas 

Savienībā”. 
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absolvenšu skaits ir tāds pats kā vīriešu absolventu skaits vai pat lielāks, dzimtisko 

stereotipu ietekme uz izglītību, apmācību un lēmumiem, kurus skolēni pieņem skolā, 

var ietekmēt izvēles, kuras viņi izdara visas viņu dzīves garumā, un līdz ar to tie atstāj 

ievērojamas sekas uz daba tirgu; tā kā stereotipi, kurus sabiedrība plaši iedveš attiecībā 

uz sieviešu nespēju apvienot bērnu audzināšanu ar pilna laika darbu, sievietes nostāda 

neizdevīgākā stāvoklī un var jaunas sievietes atturēt no augstākās izglītības ieguves vai 

ieguldījumu karjerā veikšanas; 

Q. tā kā Eurofound darba apstākļu apsekojumā pētītais apmaksātā un neapmaksātā darba 

laika kompleksais rādītājs liek domāt, ka kopumā sieviešu darba stundu skaits ir lielāks, 

kad tiek aprēķinātas apmaksātās un neapmaksātās stundas1; 

R. tā kā nozarēs, kas attiecas uz, bet neaprobežojas ar precēm, pakalpojumiem vai 

lauksaimniecību, atšķiras vīriešu un sieviešu iespējas iegūt tādus ekonomiskos un 

finanšu resursus kā aktīvi, kapitāls, ražošanas resursi un kredīts; 

S. tā kā Eiropas Savienībā aizvien ir novērojama dzimumatšķirība pensiju jomā un 

2014. gadā tā bija satriecoši liela — 40,2 %; tā kā šis rādītājs ir uzskatāms par ilgākā 

laikā uzkrāto tādu nelabvēlīgāko priekšnoteikumu rezultātu kā neiespējamība piekļūt 

daudziem finanšu resursiem, piemēram, nespēja saņemt pabalstus un pensijas, kas 

pienākas par pilna laika darbu un kurus daudzas sievietes nav tiesīgas saņemt, jo viņas 

pārsvarā strādā nepilna laika darbu vai arī darba tiesiskās attiecības pārtrauc aprūpes 

uzdevumu dēļ; 

T. tā kā dažas ES dalībvalstis joprojām piekopj nodokļu un sociālā nodrošinājuma sistēmu 

nenošķiršanas praksi; tā kā sociālā nodrošinājuma tiesību nenošķiršana sievietes padara 

atkarīgas no viņu laulātajiem draugiem, jo viņām var piešķirt tikai tādas tiesības, kas 

izriet no viņu attiecībām ar vīriešiem; 

U. tā kā pēdējā desmitgadē kopējā to sieviešu daļa, kas darbojas dalībvalstu un federālos 

parlamentos, ir pieaugusi tikai par aptuveni 6 %, 2015. gadā sasniedzot 29 %; 

V. tā kā 2015. gadā no biržā kotēto lielāko publiskajā sarakstā iekļauto uzņēmumu 

prezidentiem sievietes bija tikai 6,5 % un 4,3 % no izpilddirektoriem; 

W. tā kā, neskatoties uz ES apņemšanos nodrošināt dzimumu līdztiesību lēmumu 

pieņemšanā, ES aģentūru valdēs ir novērojams liels dzimumu līdzsvara trūkums un 

pastāvīgas dzimumu segregācijas iezīmes, jo vidēji 71 % no valžu locekļiem ir vīrieši 

un tikai vienā no trim valdēm priekšsēdētāja ir sieviete, un no 42 ES aģentūru 

izpilddirektoriem tikai 6 ir sievietes; 

X. tā kā vairāk nekā pusi no noslepkavotajām sievietēm nogalināja tuvākais partneris, 

radinieks vai ģimenes loceklis2; tā kā 33 % sieviešu Eiropas Savienībā ir cietušas no 

fiziskas un/vai seksuālas vardarbības un 55 % ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos, 

turklāt 32 % darba vietā; tā kā sievietes ir īpaši neaizsargātas pret seksuālu, fizisku un 

tiešsaistes vardarbību, kiberiebiedēšanu un izsekošanu; 

                                                 
1  Eurofound (2015): „Pirmie konstatējumi: sestais darba apstākļu Eiropā apsekojums”. 
2 http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database 
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Y. tā kā vardarbība pret sievietēm ir viens no pasaulē izplatītākajiem cilvēktiesību 

pārkāpumu veidiem, kas ietekmē visus sabiedrības slāņus neatkarīgi no vecuma, 

izglītības, ienākumu līmeņa, sociālā stāvokļa un izcelsmes vai dzīves vietas valsts un ir 

uzskatāms par nozīmīgu sieviešu un vīriešu līdztiesības šķērsli; tā kā sieviešu 

slepkavību parādība dalībvalstīs nemazinās; 

Z. tā kā sabiedriskā viedokļa aptaujas par attieksmi pret vardarbību, kas ir vērsta pret 

sievietēm, liecina par uztraucošu izplatītu tendenci vainot cietušo personu, kas varētu 

būt viena no patriarhāta izpausmēm; tā kā publiskās iestādes un citas iestādes šādu 

uzvedību bieži vien kategoriski nenosoda; 

AA. tā kā digitālie komunikācijas veidi ir veicinājuši pret sievietēm vērstas naida runas un 

draudu izplatību, ko pierāda tas, ka 18 % sieviešu Eiropā kopš pusaudžu vecuma ir 

cietušas no tā vai cita uzmākšanās tiešsaistē veida, un tas, ka Eiropā ir deviņi miljoni 

tiešsaistes vardarbības upuru; tā kā tiesu sistēma uz vardarbību, kas ir vērsta pret 

sievietēm tiešsaistē, reaģē kūtri; tā kā ļoti reti tiek ziņots par pārkāpējiem un naida 

kurinātājiem un viņu pārkāpumi tiek izmeklēti un viņi paši tiesāti un notiesāti arī ļoti 

reti; 

AB. tā kā 23 % sieviešu lesbiešu un 35 % transpersonu vismaz vienu reizi pēdējos piecos 

gados mājās vai citur (uz ielas, sabiedriskā transportā, darba vietā utt.) ir piedzīvojuši 

fiziskus vai seksuālus uzbrukumus vai ir saņēmuši vardarbības draudus. 

AC.  tā kā Eiropas Savienībā veiktā aptaujā par LGBT tika konstatēts, ka sievietes lesbietes, 

biseksuāles un sievietes transpersonas saskaras ar augstu diskriminācijas varbūtība, 

pamatojoties uz viņu seksuālo orientāciju vai dzimtisko identitāti; tā kā ar dzimumu 

saistīta diskriminācija pārklājas ar cita veida diskrimināciju, kuras pamatā ir rase un 

tautība, reliģija, invaliditāte, veselība, dzimtiskā identitāte, seksuālā orientācija un/vai 

sociāli ekonomiskie apstākļi; 

AD. tā kā patlaban pasliktinās tādu atsevišķu sieviešu grupu apstākļi, kas bieži vien saskaras 

ar daudzveidīgu grūtību un risku, un augsta līmeņa diskriminācijas kopīgo efektu, jo 

īpaši sievietes ar invaliditāti, sievietes, kas aprūpē apgādībā esošas personas, vecāka 

gadagājuma sievietes, pie minoritātēm un imigrantiem piederošas sievietes, sievietes 

bēgles un patvēruma meklētājas, sievietes, kas ir izgājušas nelielu apmācību vai nav 

izgājušas nekādu, sievietes, kas cietušas no dzimumvardarbības, sievietes LGBTI 

kopienas locekles u. c. 

AE. tā kā ES savā teritorijā 2015. gadā piedzīvoja nepieredzētu bēgļu un patvēruma 

meklētāju skaita pieaugumu; tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā 

komisāra bēgļu jautājumos biroja datiem sievietes un bērni veido lielāko šo bēgļu un 

patvēruma meklētāju daļu un tā kā ir saņemtas ziņas par tādas vardarbības un 

ļaunprātības, tostarp seksuālas vardarbības, gadījumiem, kas ir vērsta pret sievietēm 

bēglēm un bērniem bēgļiem un no kuras viņiem bija jācieš visa viņu ceļojuma laikā, 

tostarp pārpildītajos uzņemšanas centros Eiropas Savienībā; 

AF. tā kā sievietes un meitenes veido līdz 80 % no cilvēku tirdzniecības reģistrētajiem 

upuriem1; tā kā upuru identificēšana joprojām ir problēma un tā kā aizvien ir 

                                                 
1 Eurostat ziņojums „Cilvēku tirdzniecība”, 2015. gada izdevums. 
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jāpastiprina upuru atbalstīšana un aizsargāšana un, veicot jebkādus cilvēku tirdzniecības 

apkarošanas pasākumus, ir jāņem vērā dzimumjutīgi aspekti; 

AG. tā kā viens no galvenajiem cilvēku tirdzniecības iemesliem ir seksuālā izmantošana un 

tā kā sievietes, kas kļūst par tās upurēm, ir spiestas dzīvot ieslodzījuma un tirānijas 

apstākļos, katru dienu ciešot no vardarbības, kas pēc sava rakstura ir gan fiziska, gan 

psiholoģiska; 

AH. tā kā seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības ir pamattiesības un ir uzskatāmas par 

būtisku dzimumu līdztiesības un pašnoteikšanās elementu un tā kā tās būtu jāiekļauj ES 

veselības stratēģijā; 

AI. tā kā sieviešu veselību nedrīkst apdraudēt nekad, pamatojoties uz sirdsapziņas diktētiem 

iebildumiem vai personīgiem uzskatiem; 

AJ. tā kā ir konstatēts, ka ES dzimumu līdztiesības tiesību piemērošana dalībvalstīs rada 

īpašas problēmas, kas ir saistītas ar attiecīgo direktīvu transponēšanu un piemērošanu, 

piemēram, būtiskiem trūkumiem tiesību aktos un to nesaskanīgu piemērošanu no 

dalībvalstu tiesu puses, un arī, kas nav mazsvarīgi, ar vispārēju izpratnes trūkumu par 

līdztiesības principiem un tiesībām1; 

AK. tā kā virknē dalībvalstu, piemēram, nav pareizi īstenotas ES dzimumu līdztiesības 

direktīvas, jo šīs dalībvalstis neaizsargā transpersonas pret diskrimināciju piekļuves 

nodarbinātībai un precēm, un pakalpojumiem jomās; 

AL. tā kā dzimumu līdztiesības institucionālie mehānismi bieži vien dalībvalstu pārvaldes 

struktūrās tiek marginalizēti, tiek saskaldīti un sadalīti dažādās politikas jomās, to 

darbību traucē sarežģītās un aizvien plašākās pilnvaras, tiem trūkst pienācīgi kvalificētu 

darbinieku, apmācības, datu un pietiekamu resursu un tā kā tie nesaņem gana lielu 

atbalstu no politiskās vadības puses2; 

AM. tā kā visaptverošu, uzticamu, dzimumu griezumā sadalītu datu trūkums joprojām rada 

pārpratumus un kropļo dzimumu līdztiesības situācijas attēlojumu, jo sevišķi no tādas 

vardarbības viedokļa, kas ir vērsta pret sievietēm un kas ir saistīta ar dzimumu; tā kā, 

iegūstot šādus datus, ne tikai būtu jāvar sniegt precīzu situācijas ainu, bet arī jāpievērš 

uzmanība visakūtākajiem jautājumiem; 

AN. tā kā sociālajiem partneriem ir vissvarīgākā funkcija līdztiesības mērķu sasniegšanā, jo 

tiem ir izšķiroša nozīme darba tirgus un sociālo apstākļu veidošanā, iesaistoties 

politiskas izstrādē un koplīgumu sarunu risināšanā dažādos līmeņos, kaut arī ir skaidrs, 

ka īpašā loma, kāda tiem ir dažādās valstīs un industriālo attiecību sistēmās, lielā mērā 

ir atkarīga no dalībvalstu tradīcijām un organizatoriskās jaudas3; 

AO. tā kā no 2016. gada Eirobarometra aptaujām var secināt, ka 55 % eiropiešu gribētu, lai 

ES vairāk rīkotos vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm jomā; tā kā 

                                                 
1 Dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas juridisko ekspertu Eiropas tīkls, „2015. gada Eiropas dzimumu 

līdztiesības tiesību aktu salīdzinošā analīze”. 
2 EIGE, 2014. gads. „Dzimumu līdztiesības veicināšanas institucionālo mehānismu efektivitāte. Pārskats par 

Pekinas rīcības platformas īstenošanu ES dalībvalstīs”. 
3  Eurofound ziņojums (2014) „Sociālie partneri un dzimumu līdztiesība Eiropā”. 
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Komisijas pienākumu nodrošināt dzimumu līdztiesību saskaņā ar Līgumiem aptaujas 

neietekmē, 

1. ir dziļi nobažījies, ka, spriežot pēc EIGE 20105. gada dzimumu līdztiesības indeksa, ES 

joprojām atrodas pusceļā uz dzimumu līdztiesības sasniegšanu; dziļi nožēlo to, ka 

dzimumu līdztiesības un dzimumu diskriminācijas apkarošanas statuss un profils liecina 

par to nozīmes mazināšanos, jo tās kā politiski mērķi ir atstātas novārtā un ir kritusies to 

kā politiskās jomas vērtība, it īpaši ņemot vērā visā Eiropā novērojamo negatīvo 

pretreakciju uz sieviešu, LGBTI un seksuālās un reproduktīvās veselības tiesībām, un 

uzskata par nepieciešamu apsvērt šīs parādības iemeslus un pārskatīt šā brīža stratēģijas, 

instrumentus un pieejas, kuras popularizē dzimumu līdztiesības jomā; 

2. norāda uz to, ka ES saskaņā ar LES ir pienākums apkarot sociālo atstumtību un 

diskrimināciju un ka Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) ir nostiprināta ES 

apņemšanās izskaust nelīdztiesību un sekmēt vīriešu un sieviešu līdztiesību; uzsver, ka 

dzimumu līdztiesības princips ir saderīgs ar tādu tiesību aktu atstāšanu spēkā vai 

pieņemšanu, kuros ir paredzētas konkrētas nepietiekami pārstāvētā dzimuma 

priekšrocības, kā tas ir noteikts Pamattiesību hartas 23. pantā; 

3. aicina Komisiju dzimumu līdztiesības aspektu integrēt budžetos, politikas veidošanā un 

ES tiesību aktu un programmu īstenošanā un veikt ietekmes uz dzimumu novērtējumu 

katru reizi, kad tiek veidota kāda jauna politika, ar kuru ir jāpalīdz nodrošināt 

saskanīgāku un vairāk uz faktiem balstītu ES politikas reakciju uz dzimumu līdztiesības 

problēmām; aicina dalībvalstis veikt atbilstošus pasākumus dalībvalstu līmenī; 

4.  prasa, lai Komisija labāk novērtētu publisko tēriņu samazinājumu šā brīža nelabvēlīgo 

ietekmi uz sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību dalībvalstīs un veikt pasākumus, 

lai šo samazinājumu ietekmi novērstu un izbeigtu; dziļi nožēlo to, ka taupības 

rīcībpolitika drastiski salēlina dzimumu līdztiesības panākšanas procesu un līdz ar to 

marginalizē sievietes gan sabiedrībā, gan darba vietā; 

5. pauž nožēlu par to, ka stratēģijā „Eiropa 2020” nav integrēts dzimumu līdztiesības 

aspekts, un prasa tajā iekļaut integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, 

kurai risinātu sieviešu nabadzības strukturālos cēloņus, jo īpaši Eiropas pusgada ietvaros 

formulējot konkrētai valstij domātus ieteikumus, un pieprasa gada izaugsmes pārskatā 

iekļaut konkrētus politiskus orientierus par dzimumu nelīdztiesības samazināšanu; 

6. norāda uz savstarpējo saistību starp diskrimināciju dzimuma un citu iemeslu dēļ un uz 

vairākiemeslu diskriminācijas nesamērīgi lielo ietekmi uz sievietēm; uzsver, ka 

steidzami jānovērš sieviešu nabadzība, jo īpaši vecāka gadagājuma sieviešu, vientuļo 

māšu, sieviešu, kas cietušas no vardarbības dzimuma dēļ, sieviešu ar invaliditāti, 

sieviešu migranšu, bēgļu un patvēruma meklētāju un pie minoritātēm piederošu sieviešu 

nabadzība; mudina dalībvalstis sadarboties ar reģionālām un vietējām pašvaldībām, 

tiesībaizsardzības iestādēm, dalībvalstu līdztiesības iestādēm un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām nolūkā pastiprināti uzraudzīt savstarpējo saistību starp diskrimināciju 

dzimuma un citu iemeslu dēļ un īstenot efektīvākas iekļaušanas stratēģijas, efektīvi 

izmantojot sociālās politikas resursus, cita starpā, kas nav mazsvarīgi, arī Eiropas 

Sociālo fondu un strukturālos fondus; 

7. atbalsta Padomes prasījumu Komisijai izstrādāt jaunas iniciatīvas par dzimumu 



PE589.343v02-00 14/38 RR\1118220LV.docx 

LV 

līdztiesības stratēģiju laikposmam 2016.–2020. gads, kurā būtu iekļautas arī 

transpersonas un interseksuāļi, un palielināt Komisijas stratēģiskās iesaistes dzimumu 

līdztiesības jomā statusu, kam būtu jānotiek ciešā kopsakarā ar stratēģiju „Eiropa 2020”, 

ņemot vērā ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam; 

8. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt rīcībpolitiku un palielināt investīcijas, ar kurām 

atbalsta sieviešu nodarbinātību augstvērtīgās darbvietās visās nozarēs, un veikt 

pasākumus, ar kuriem apkaro nestabilās darba formas; 

9. mudina dalībvalstis veicināt iniciatīvas, pasākumus un darbības, ar kurām sniedz 

palīdzību un konsultācijas sievietēm, kas ir nolēmušas kļūt par uzņēmējām; 

10. aicina Komisiju dzimumu līdztiesības perspektīvu risināt kopā ar makroekonomikas 

rīcībpolitiku un noteikt obligātus novatoriskus pasākumus, ar kuriem līdzsvaro abu 

dzimumu darba iespējas un aprūpes atbildību; 

11.  norāda, ka sieviešu un vīriešu vienlīdzīga dalība darba tirgū un labāks un taisnīgāks 

sieviešu atalgojums ne tikai palielinātu sieviešu ekonomisko neatkarību, bet arī 

ievērojami spēcinātu ES ekonomisko potenciālu, vienlaikus stiprinot tās taisnīgo un 

iekļaujošo raksturu; norāda, ka saskaņā ar ESAO prognozēm kopējā līdzdalības rādītāju 

konverģence līdz 2030. gadam varētu radīt 12,4 % IKP pieaugumu uz vienu iedzīvotāju; 

12.  aicina Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt, kas aizvien vairāk strādā zemu atalgotu darbu 

un tiek diskriminēti, kā arī pieņemt rīcībpolitiku un veikt pasākumus, ar kuriem 

identificē kolektīvu naidīgumu darba vietā, tostarp uzmākšanos darbiniecēm grūtniecēm 

vai jebkādu nelabvēlīgāku attieksmi, ko piedzīvo pēc atgriešanās no maternitātes 

atvaļinājuma vai meklējot darbu, kā arī rīcībpolitiku un pasākumus, ar kuriem aizsargā 

pret minētajām parādībām, sniedz informāciju par tām un tās novērš; aicina Komisiju un 

dalībvalstis sniegt datus par vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirībām, 

datus iedalot gan vienkārši pēc dzimuma, gan pēc tā, vai darba ņēmējs ir tēvs vai māte; 

13. uzsver, ka izglītība ir svarīgs līdzeklis, ar ko dot sievietēm iespējas pilnībā piedalīties 

sociālajā un ekonomiskajā attīstībā; uzsver, ka mūžizglītības pasākumiem ir sevišķi 

svarīga nozīme, lai nodrošinātu sievietēm prasmes, kas var palīdzēt viņām atgriezties 

darba tirgū vai atrast labāku darbu, gūt lielākus ienākumus un uzlabot darba apstākļus; 

aicina Komisiju atbalstīt iniciatīvas, ar kurām piedāvā palīdzību sievietēm paredzētu 

profesionālo izglītības programmu īstenošanā, viņas iedrošina iegūt augstāko izglītību 

zinātnes, tehnoloģiju un IT jomā, izstrādā izglītības speciālistiem domātas apmācības 

programmas par dzimumu līdztiesību un novērš stereotipu invāziju mācību programmās 

un pedagoģiskajos materiālos; aicina universitātes un pētniecības institūtus pieņemt 

dzimumu līdztiesības rīcībpolitiku, ievērojot EIGE izstrādātās pamatnostādnes, 

sadarbībā ar Komisiju (GEAR instruments — Dzimumu līdztiesība akadēmiskajās un 

zinātniskajās aprindās); 

14. aicina dalībvalstis risināt to izglītības sistēmās visos līmeņos pastāvošos dzimumu 

nelīdztiesības, seksisma un dzimtisko stereotipu jautājumus un nodrošināt to, ka to 

izglītības sistēmu mērķi ietver izglītību par pamattiesību un brīvības ievērošanu un par 

sieviešu un vīriešu līdztiesību un iespēju vienlīdzību un ka viņu kvalitātes principi satur 

tādu šķēršļu novēršanu, kas traucē iedibināt patiesu sieviešu un vīriešu līdztiesību, un 

pilnīgu viņu vienlīdzības veicināšanu; 
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15.  aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāt vērienīgu un visaptverošu normatīvo 

un nenormatīvo aktu kopumu par privātās dzīves un darba līdzsvaru, kas būtu iekļauts 

Komisijas darba programmā 2017. gadam, ņemot vērā izziņoto Eiropas sociālo tiesību 

pīlāru un iekļaujot spēkā esošo maternitātes un paternitātes atvaļinājuma direktīvu1 

pārskatīšanu, kā arī iesniegt direktīvu priekšlikumus par paternitātes atvaļinājumu un 

aprūpētāja atvaļinājumu, mudinot visu darba ņēmēju kategoriju vīriešus un sievietes 

vienādā mērā izmantot atvaļinājuma iespējas; 

16.  ar gandarījumu norāda, ka 2014. un 2015. gadā virkne dalībvalstu ieviesa izmaiņas savā 

politikā un/vai tiesību aktos par bērna kopšanas atvaļinājumu, paredzot tiesību uz šo 

atvaļinājumu strikti personisko raksturu, paternitātes atvaļinājuma obligātumu, ilgāku 

paternitātes atvaļinājumu un/vai priekšrocības, ja vecāki šo atvaļinājumu ņem kopīgi jeb 

to ņem vienādā mērā, tādējādi stiprinot savas kā vecāku tiesības, nodrošinot lielāku 

sieviešu un vīriešu līdztiesības pakāpi un aprūpes un mājsaimniecības pienākumu 

piemērotāku sadali un palielinot sieviešu iespējas pilnībā piedalīties darba tirgū; aicina 

Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, ar kuriem vīriešus mudina vienādā mērā 

uzņemties mājsaimniecības pienākumus un bērnu un citu apgādībā esošu personu 

aprūpes darbu; 

17. aicina Eurofound turpināt nodarbinātības kvalitātes un darba dzīves uzraudzības 

darbības, veicot savu Eiropas darba apstākļu apsekojumu, kura pamatā ir tā darbvietas 

kvalitātes koncepcija, kas aptver ienākumus, izredzes, darba laika kvalitāti, prasmju 

izmantošanu un rīcības brīvību, sociālo vidi, fizisko risku un darba slodzi; papildus tam 

aicina Eurofound pilnveidot savus pētījumus par minēto rīcībpolitiku, sociālo partneru 

nolīgumiem un to uzņēmumu paņēmieniem, kas atbalsta labāku darba un privātās 

dzīves līdzsvaru, kā arī pilnveidot pētījumus par to, kā divu darba ņēmēju 

mājsaimniecības pārvalda savu darba laiku sistēmu un kā vislabāk viņiem palīdzēt; 

18. aicina dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, īstenojot sociālā taisnīguma politiku, 

pakāpeniski ieviest tiesību individualizāciju, jo īpaši attiecībā uz nodokļu sistēmām, lai 

novērstu finansiālus stimulus mazāk pelnošam laulātajam draugam nestrādāt vai strādāt 

nepilnu laiku; 

19. uzteic dalībvalstis, kuras ir sasniegušas abus Barselonas mērķus; mudina Portugāli, 

Nīderlandi, Luksemburgu, Somiju, Itāliju, Maltu un Igauniju sasniegt otro mērķi un 

aicina Poliju, Horvātiju un Rumāniju, kurās abi mērķi vēl ne tuvu nav sasniegti, pielikt 

lielākus pūliņus formālas bērna aprūpes nodrošināšanā, lai dotu ieguldījumu darba 

ņēmēju labākas privātās un profesionālās dzīves līdzsvara rašanā; norāda, ka saskaņā ar 

šā brīža atklājumiem nevar nesecināt, ka, ieguldot bērnu un vecāka gadagājuma personu 

aprūpē, sieviešu iekļaušanās pilna darba laika darbaspēkā uzlabosies un viņas varēs 

labāk integrēties kā vietēja mēroga norisēs, tā sociālajā dzīvē; 

20. vēlreiz aicina Komisiju un dalībvalstis strādāt pie Eiropas bērnu garantijas izveides, kas 

nodrošinātu, ka ikvienam Eiropas bērnam, kuram draud ieslīgšana nabadzībā, ir 

                                                 
1 Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un 

veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai 

strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, Padomes 2010. gada 8. marta Direktīva 2010/18/ES, ar ko īsteno 

pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ 

Direktīvu 96/34/EK; 
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pieejama bezmaksas veselības aprūpe, bezmaksas izglītība, bezmaksas aprūpe, 

pieņemams mājoklis un pienācīgs uzturs; uzsver, ka šādā politikā ir jāskata sieviešu un 

meiteņu stāvoklis, it īpaši neaizsargātās un marginalizētās kopienās; norāda, ka 

Jaunatnes garantijas iniciatīvā ir jāiekļauj dzimumperspektīva; 

21. nožēlo to, ka joprojām nav novērsta vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju 

atšķirība, un mudina Komisiju, dalībvalstis un sociālos partnerus steidzami rīkoties, lai 

šo atšķirību likvidētu; 

22. izsaka piezīmi, ka pirmais solis vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību novēršanā 

ir samaksas līmeņu pārredzamības nodrošināšana un ar aizgrābtību atzīmē to, ka virkne 

uzņēmumu jau ir iedibinājuši savu vīriešu un sieviešu dzimuma darbinieku samaksas 

atšķirību analizēšanas un publicēšanas praksi; aicina visus darba devējus un 

arodbiedrības izstrādāt un īstenot funkcionālus un īpašus darba novērtējuma līdzekļus, 

ar kuriem palīdz noteikt vienādu samaksu par vienādu darbu un vienādas vērtības darbu; 

papildus tam aicina dalībvalstis veikt regulāru atalgojuma un algas apzināšanu, datus 

publicēt un uzņēmumiem lūgt ieviest iekšējus vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības 

atklāšanas mehānismus; 

23. atzinīgi vērtē to, ka Komisija principu, ka par vienādu vai vienlīdz vērtīgu darbu 

pienākas vienāda darba samaksa, uzskata par vienu no galvenajām rīcības sfērām;  

uzskata, ka steidzami ir jāpieņem ES līmeņa principa, ka par vienādu vai vienlīdz 

vērtīgu darbu pienākas vienādu darba samaksa, definīcija; un šajā sakarībā prasa 

pārstrādāt 2006. gada Vienādas attieksmes direktīvu; 

24. nosoda to, ka vairāk nekā pusē dalībvalstu ir palielinājusies vīriešu un sieviešu pensiju 

atšķirība; mudina Kipru, Vāciju un Nīderlandi samazināt vīriešu un sieviešu pensiju 

atšķirību, kas sasniedz gandrīz 50 %; aicina Maltu, Spāniju, Beļģiju, Īriju, Grieķiju, 

Itāliju un Austriju samazināt vīriešu un sieviešu atšķirību attiecībā uz pensiju 

saņemošajām personām, jo no 11 % līdz 36 % sieviešu šajās valstīs nesaņem nekādu 

pensiju; 

25. apsveic Zviedrijas valdību par to, ka tā ir panākusi dzimumu pārstāvības paritāti, un 

Slovēniju un Franciju, kuras šo paritāti ir gandrīz sasniegušas, un mudina Ungāriju, 

Slovākiju un Grieķiju, kas ir izveidojušas valdības, kurās sieviešu nav vispār1, 

nodrošināt to, ka sievietes ir pietiekami pārstāvētas visos politisko un ekonomisko 

lēmumu pieņemšanas līmeņos; aicina dalībvalstis nodrošināt dzimumu paritāti savu 

valdību, publisko iestāžu un struktūru augsta ranga amatos un vēlēšanu sarakstos, lai 

panāktu vienādu pārstāvību vietējo pašvaldību domēs un reģionālajos un dalībvalstu 

parlamentos, kā arī Eiropas Parlamentā; uzsver, ka, veicot dažādus pētījumus, ir 

secināts, ka atbilstoši likumdošanas pasākumi varētu izraisīt ātras dzimumu līdzsvara 

izmaiņas politikas sfērā; piekrīt Komisijas viedoklim, ka, ja mēs vēlamies, lai kvotas 

būtu efektīvas, papildus tām ir jāpieņem regulējums, kas reglamentētu kandidātu 

sarakstu secību, un pienācīgas sankcijas gadījumos, ja šis regulējums tiktu pārkāpts; 

26. uzsver, ka sieviešu acīmredzami nepietiekamā pārstāvība vēlētos un ieceltos politiskos 

amatos ES un dalībvalstu līmenī ir uzskatāma par demokrātijas deficītu, kas grauj 

                                                 
1 Notikumi 2014. un 2015. gadā 
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lēmumu pieņemšanas leģitimitāti gan ES, gan dalībvalstu līmenī; 

27. prasa arī ES iestādēm darīt visu, kas ir to spēkos, lai garantētu dzimumu līdztiesību 

komisāru kolēģijā un visu ES iestāžu, aģentūru, institūtu un struktūru augsta ranga 

amatos; 

28. ar bažām aizrāda, ka 2015. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu lielākā daļa valstu 

attiecībā uz sieviešu pārstāvību lielo biržā kotēto uzņēmumu valdēs joprojām atradās 

zem ES vidējā līmeņa; tomēr atzinīgi vērtē to, ka vispārējā ievirze ir progresīva, jo īpaši 

Francijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, Beļģijā un Dānijā; 

29. atkārtoti aicina Padomi kā svarīgu soli, cenšoties panākt vienādu pārstāvību publiskajā 

un privātajā sfērā, ātri pieņemt direktīvu, kas reglamentētu biržā kotēto uzņēmumu 

direktoru bez izpildpilnvarām dzimumu līdzsvaru (Direktīva par sieviešu pārstāvību 

valdēs); norāda, ka viskonkrētākie panākumi ir gūti (no 11,9 % 2010. gadā uz 22,7 % 

2015. gadā) dalībvalstīs, kurās ir pieņemtas saistošas kvotas par valdēm1; 

30. pauž nožēlu par to, ka tikai vienai dalībvalstij ir izdevies sasniegt dzimumu paritāti 

augstos augstākās izglītības iestāžu amatos, savukārt atzinīgi vērtē to, ka sieviešu 

pārstāvība šajos amatos kopumā ir uzlabojusies; 

31. mudina dalībvalstis novērst visu veidu vardarbību pret sievietēm un ar dzimumu saistītu 

vardarbību un reaģēt uz to, un īstenot papildu novēršanas stratēģijas, plaši pieejamus 

padarīt specializētus atbalsta un aizsardzības pakalpojumus, lai visas cietušās personas 

varētu tos izmantot, un, ziņojot par Cietušo personu tiesību direktīvas īstenošanu 

2017. gadā, īpašu uzmanību pievērst tikai ar dzimumu saistītiem cietušo personu tiesību 

aspektiem, tostarp, ja tie ir saistīti ar cietušās personas dzimtisko identitāti un dzimtisko 

izpausmi; aicina Padomi aktivizēt pārejas klauzulu, vienbalsīgi pieņemot lēmumu, ar 

kuru ar dzimumu saistītu vardarbību pieskaitītu to noziegumu klāstam, kuri ir uzskaitīti 

LESD 83. panta 1. punktā; aicina Komisiju izveidot Eiropas aizsardzības rīkojumu 

Eiropas reģistru, kas papildinātu ES regulējumu cietušo personu aizsardzības jomā; 

32. vēlreiz stingri norāda, ka ar dzimumu saistītas vardarbības un diskriminācijas formas, 

tostarp, bet ne tikai izvarošana un seksuāla vardarbība, seksuāla uzmākšanās, sieviešu 

ģenitāliju kropļošana, sarunātas laulības un vardarbība ģimenē, rupji pārkāpj cilvēka 

cieņu; aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot kategoriskas neiecietības rīcībpolitiku 

attiecībā uz visa veida vardarbību, tostarp vardarbību ģimenē, par kuru cietušās 

personas nevēlas ziņot, jo vardarbīgi ir bijuši partneri un viņu pašu ģimenes locekļi; 

mudina dalībvalstis pievērst sabiedrības uzmanību to sieviešu ar invaliditāti stāvoklim, 

kuras ir cietušas no vardarbības ģimenē un kuras nereti nespēj šādas vardarbīgas 

attiecības pārtraukt; 

33. atzinīgi vērtē dalībvalstu virzību ceļā uz Stambulas konvencijas parakstīšanu, kas ir 

pirmais juridiski saistošais instruments vardarbības pret sievietēm novēršanai un 

apkarošanai starptautiskā līmenī. un mudina 14 dalībvalstis, kas to vēl nav ratificējušas, 

                                                 
1 Eiropas Komisijas faktu lapa „Dzimumu līdzsvars uzņēmumu valdēs: Eiropa liek plaisāt stikla griestiem”, 

2015. gada oktobris; Eiropas Komisijas DG JUST „Sievietes ekonomisko lēmumu pieņemšanā ES: progresa 

ziņojums: Eiropas 2020. gada iniciatīva”, 2012. gads; Aagoth Storvik un Mari Teigen, „Women in Board:  The 

Norwegian Experience”, 2010. gada jūnijs. 
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to izdarīt nekavējoties; atzinīgi vērtē Komisijas 2016. gada marta priekšlikumu par ES 

pievienošanos Stambulas konvencijai; aicina Padomi un Komisiju pasteidzināt sarunas 

par Stambulas konvencijas parakstīšanu un noslēgšanu un atbalsta plašu pievienošanos 

tai bez nosacījumiem; papildus tam aicina Komisiju iekļaut dzimumvardarbības 

definīciju saskaņā ar Direktīvas 2012/29/ES normām un pēc iespējas ātrāk iesniegt 

visaptverošu Eiropas dzimumvardarbības novēršanas un apkarošanas stratēģiju, kurā 

būtu jāiekļauj saistošs tiesību akts; 

34. uzteic Eurostat un dalībvalstu tiesu un policijas iestāžu piekopto datu apmaiņas 

sadarbības praksi, ar kuras palīdzību ceļ dienasgaismā nosodāmo ar dzimumu saistītas 

vardarbības parādību, kas ir novērojama Eiropas Savienībā, un aicina tās šo praksi 

īstenot nepārtraukti, sadarbībā ar EIGE uzraugot katru gadu pret sievietēm izdarīto 

noziedzīgo nodarījumu biežumu; 

35. uzsver stereotipu ciešo saikni ar ievērojami pieaugošo uzmākšanās sievietēm un 

seksisma gadījumu skaitu internetā un sociālajos medijos, kas arī rada jaunas 

vardarbības formas pret sievietēm un meitenēm, piemēram, kiberiebiedēšanu, 

kiberuzmākšanos, pazemojošu attēlu izmantošanu tiešsaistē un privātu attēlu un 

videomateriālu  izplatīšanu sociālajos medijos, neprasot iesaistīto cilvēku atļauju; 

uzsver nepieciešamību šīs parādības apkarot jau no agrīna vecuma; uzsver, ka šādas 

situācijas var izraisīt aizsardzības nesniegšana no publisko iestāžu un citu iestāžu puses, 

ņemot vērā, ka tām ir jārada no dzimuma viedokļa neitrāla vide un jānosoda seksisms; 

36.  mudina Komisiju un dalībvalstis ieviest visus tiesiskos un juridiskos pasākumus, lai 

apkarotu vardarbības pret sievietēm tiešsaistē parādību; jo īpaši prasa, lai ES un 

dalībvalstis apvienotu spēkus, īstenojot visaptverošu Eiropas stratēģiju, ar kuru novērstu 

un apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību, nolūkā radīt regulējumu, kurā kā 

noziedzīgi nodarījumi tiktu atzītas jaunās tiešsaistē īstenotās vardarbības formas, un no 

tiešsaistes vardarbības cietušām sievietēm un meitenēm nodrošināt psiholoģisko 

atbalstu; prasa veikt ES kiberdrošības stratēģijas un Eiropas Kibernoziedzībascentra 

(Eiropols) ietekmes uz dzimumu novērtējumu, lai šos jautājumus ņemtu vērā  un pēc 

dzimumu perspektīvas vadītos šā centrā darbā; 

37. vēlreiz aicina Komisiju izveidot Eiropas centru ar dzimumu saistītas vardarbības 

uzraudzībai (līdzīgu pašreizējam Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam), kuru vadītu 

Eiropas koordinators vardarbības pret sievietēm un meitenēm novēršanas jomā; 

38. aicina Komisiju un dalībvalstis iekļaut pasākumus, ar kuriem aizsargā sievietes un 

LGBTI pret aizskaršanu darba vietā; aicina Komisiju pārskatīt pašreizējo ES 

pamatlēmumu par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un 

ksenofobijas veidiem un izpausmēm1, lai tajā iekļautu seksismu, aizsprieduma 

noziegumu un naida kurināšanu seksuālās orientācijas, dzimtiskās identitātes un 

dzimuma pazīmju dēļ; 

39. nosoda to, ka lielākajā daļā ES dalībvalstu zīdaiņiem interseksuāļiem joprojām tiek 

veiktas dzimuma normalizācijas ķirurģiskās operācijas, kaut arī no medicīniskā 

viedokļa tās vajadzīgas nav; mudina dalībvalstis šādu ārstēšanas veidu nepieļaut, ja nav 

saņemta attiecīgo personu piekrišana, kas ir sniegta patstāvīgi un balstoties uz 

                                                 
1 OV C 328, 6.12.2008., 55. lpp. 
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informāciju; 

40. norāda, ka Maltā un Grieķijā interseksuāļus aizsargā pret diskrimināciju pēc dzimuma 

pazīmēm; aicina dalībvalstis, ieviešot ES dzimumu līdztiesības direktīvas, dzimumu 

līdztiesības tiesību aktos iekļaut tādus pamatus kā dzimtiskā identitāte un dzimuma 

pazīmes; 

41. uzsver, ka dzimtiskotas vardarbības un diskriminācijas veidi, tostarp, bet ne tikai 

izvarošana un seksuāla vardarbība, sieviešu dzimumorgānu kropļošana, piespiedu 

laulības, vardarbība ģimenē, tā sauktie goda aizstāvības noziegumi un valsts atbalstīta 

dzimumu diskriminācija, ir uzskatāmi par vajāšanu un būtu jāuzskata par pietiekamu 

pamatu, lai Eiropas Savienībā lūgtu piešķirt patvērumu; atbalsta drošas un legālas 

ieceļošanas Eiropas Savienībā veidus; atgādina, ka sievietes un meitenes ir jo īpaši 

neaizsargātas pret izmantošanu no cilvēku tirgotāju puses; 

42. atkārtoti aicina dalībvalstis nekavējoties izbeigt bērnu, grūtnieču un bērnus aprūpējošu 

sieviešu un izvarošanu, seksuālo vardarbību un cilvēku tirdzniecību pārdzīvojušo 

personu aizturēšanu un nodrošināt pienācīga tāda psiholoģiskā un medicīniskā atbalsta 

pieejamību, kuru sniegtu kvalificēti speciālisti, kas ņem vērā dzimumu aspektu, 

piemēram, psihologi, sociālie darbinieki, aprūpes sniedzēji un ārsti, kas ir pienācīgi 

apmācīti, kā rīkoties šādos ārkārtas gadījumos; atgādina, ka visos migrācijas posmos 

būtu savlaicīgi jāsniedz atbalsts bēgļiem, kas ir cietuši no vardarbības, kuras pamatā ir 

dzimums vai (šķietama) seksuālā orientācija vai dzimtiskā identitāte, tostarp viņi būtu 

nekavējoties jāpārvieto, ja viņu drošību garantēt nav iespējams, patvēruma procedūras 

laikā veicot vardarbības novēršanas pasākumus, būtu jāsniedz kvalitatīvs garīgās 

veselības atbalsts un nekavējoties jāatzīst dzimtiskā identitāte; 

43. atkārtoti pauž uzskatu, ka, īstenojot ES cilvēku tirdzniecības apkarošanas tiesību aktus, 

ir nemitīgi jāuzrauga tās cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas dzimumu 

dimensija, kas tagad ir kļuvusi par vienu no organizētās noziedzības visienesīgākajām 

darbības jomām, un atkārto Komisijai adresēto aicinājumu to uzraudzīt arī turpmāk, tai 

novērtējot to, kā dalībvalstis šo direktīvu ievēro un īsteno, vienlaikus nodrošinot to, lai 

tiktu izpildīti direktīvā reglamentētie ziņošanas pienākumi un grafiks; 

44. aicina Komisiju piedāvāt gan finansiālu, gan loģistisku atbalstu dalībvalstīm, kas ir 

iesaistītas cilvēku tirdzniecības apkarošanā, jo īpaši Itālijai un Grieķijai, kuras, ņemot 

vērā šā brīža migrantu krīzes sekas, ir kļuvušas par šīs ārkārtas situācijas galvenajām 

novērsējām; 

45. prasa dalībvalstu un ES līmenī pielikt lielākus pūliņus, apkarojot stereotipu noturību un 

ar dzimumu saistītu diskrimināciju ar tādu izpratnes veidošanas kampaņu palīdzību, 

kurās galvenā vērība ir pievērsta sieviešu un meiteņu un vīriešu un zēnu nestereotipiskai 

atspoguļošanai un kas būtu paredzētas visiem sabiedrības slāņiem; aicina dalībvalstis 

īstenot pozitīvas iniciatīvas, piemēram, stratēģijas, saskaņā ar kurām sievietes iedrošina 

izvēlēties karjeras un profesijas, kurās sievietes ir pārstāvētas nepietiekami, un vīriešus 

mudina uzņemties ģimenes un mājsaimniecības darbu taisnīgu daļu vai palielina vīriešu 

izpratni par to, kā vardarbība, tostarp cilvēku tirdzniecība komerciālas seksuālās 

izmantošanas nolūkā, piespiedu laulības un piespiedu darbaspēks, kaitē sievietēm, 

vīriešiem un bērniem un grauj dzimumu līdztiesību, kā arī ar informācijas kampaņu 

palīdzību veic pasākumus, ar kuriem samazina pieprasījumu pēc cilvēku tirgotāju 



PE589.343v02-00 20/38 RR\1118220LV.docx 

LV 

piedāvātām sievietēm un bērniem; 

46. atkārtoti pauž viedokli, ka sievietēm ir pašām jāpārzina sava seksuālā un reproduktīvā 

veselība un tiesības; aicina visas dalībvalstis nodrošināt sieviešu momentānu piekļuvi 

ģimenes plānošanai un reproduktīvās un seksuālās veselības pakalpojumu pilnu klāstu, 

tostarp kontracepcijas līdzekļus un abortus; aicina dalībvalstis un Komisiju veikt 

sabiedrības uzmanības pievēršanas pasākumus, lai panāktu vīriešu un sieviešu pilnīgu 

izpratni par viņu tiesībām un pienākumiem attiecībā uz seksuāliem un reproduktīviem 

jautājumiem; 

47.  uzsver tendenci, kas vēršas plašumā, pārmērīgi izmantot uz sirdsapziņu balstītu 

iebildumu klauzulas, kā rezultātā tiek traucēta piekļuve seksuālās un reproduktīvās 

veselības pakalpojumiem; aicina dalībvalstis nodrošināt, lai uz sirdsapziņu balstītu 

iebildumu klauzula neliegtu pacientiem iespēju saņemt likumīgu ārstniecisko veselības 

aprūpi; 

48. uzskata, ka aizliegums izmantot no dzīvības viedokļa svarīgus seksuālās un 

reproduktīvās veselības pakalpojumus, tostarp iespēju veikt drošus abortus, ir uzskatāms 

par pamata cilvēktiesību pārkāpumu; 

49. uzsver, ka liela nozīme ir aktīvai novēršanas, izglītošanas un informēšanas politikai, 

kuras mērķauditorija ir pusaudži, jaunieši un pieaugušie, lai nodrošinātu, ka ES 

iedzīvotāju seksuālā un reproduktīvā veselība ir laba, un novērstu saslimšanu ar seksuāli 

transmisīvajām slimībām un nevēlamu grūtniecību; 

50. mudina dalībvalstu kompetentās iestādes veicināt dzimumu līdztiesību gan savās 

vispusīgajās dzimumaudzināšanas programmās un izglītošanas par savstarpējām 

attiecībām programmās, tostarp paredzot meiteņu un zēnu iepazīstināšanu ar attiecībām, 

kas balstītas uz piekrišanu, cieņu un savstarpīgumu, gan arī sporta un atpūtas 

pasākumos, kur dzimtiskie stereotipi un ar dzimumiem saistītie priekšstati var ietekmēt 

meiteņu un zēnu pašuztveri, veselību, prasmju apgūšanu, intelektuālo attīstību, sociālo 

integrāciju un identitātes veidošanos; 

51. uzsver to, cik svarīgi ir vīriešus mudināt pilnībā piedalīties visos pasākumos, ar kuriem 

cenšas nodrošināt dzimumu līdztiesību, un noskaidrot visas vides, kurās var uzrunāt 

lielu skaitu vīriešu, jo īpaši iestādēs, nozarēs un apvienībās, kurās dominē vīrieši, 

pievērst vīriešu uzmanību viņu funkcijām un pienākumiem dzimumu līdztiesības 

veicināšanā un atbalstīt principu par vīriešu un sieviešu kopīgām tiesībām un atbildību 

darba vietā, šaurākā cilvēku lokā, privātā sfērā un plašākās nacionālās un starptautiskās 

kopienās; 

52. aicina dalībvalstis uzraudzīt gadījumus, kad mediju un reklāmas nozare popularizē 

sieviešu seksualizāciju un pārvēršanu par precēm un bieži vien attēlo sieviešu jaunības, 

skaistuma un seksuālās pievilcības stereotipus kā sociālo panākumu modeli; aicina 

Komisiju juridiski vērsties pret Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas 

pārkāpumiem no dalībvalstu puses un sekmēt labu praksi publiskos un privātos mediju 

uzņēmumos, paredzot pamudinājumus; mudina medijus un reklāmas nozari ievērot 

sieviešu cieņu un nodrošināt, ka viņas atspoguļo bez stereotipiem un diskriminācijas 

saskaņā ar dažādību, kāda pastāv sieviešu vidū; papildus tam aicina medijus un 

reklāmas nozari pievērst uzmanību veselīgam dzīves veidam, dažādiem ģimenes 
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modeļiem un dzīves veidiem; 

53. atgādina par saistībām, kuras ES uzņēmās ES un CELAC (Latīņamerikas un Karību 

jūras reģiona valstu kopiena) 2013. un 2015. gada rīcības plānos par vardarbības pret 

sievietēm izskaušanu, un pauž bažas pa to, ka netiek īstenota šo plānu 7. nodaļa par 

dzimumu līdztiesības sekmēšanu; aicina dalībvalstis un Eiropas Ārējās darbības 

dienestu sadarboties un piešķirt ekonomiskos un institucionālos resursus, ar kuriem 

nodrošina ieteikumu par tās dzimumu līdztiesības sekmēšanas izpildi, par kuru ir 

panākta vienošanās minētajos rīcības plānos, jo īpaši attiecībā uz visa veida vardarbības 

izskaušanu, kā tas ir paredzēts Belenas do Paras konvencijā, Stambulas konvencijā un 

CEDAW konvencijā; 

54. uzsver to, ka, veicot pētījumus, ir pierādīts, ka klimata pārmaiņas sievietes ietekmē 

vairāk kā vīriešus, jo sievietēm nabadzības gadījumā droši vien būs jānes lielāks slogs; 

uzskata, ka sievietēm ir aktīvi jāpiedalās klimata politikas izstrādē un īstenošanā; 

55. aicina Komisiju nākt klājā ar priekšlikumu par visaptverošu ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju, kas attiektos uz visām nozīmīgākajām iekšpolitiskajām un ārpolitiskajām 

nozarēm, un izstrādāt efektīvus 2030. gada programmas īstenošanas uzraudzības, 

pārskatu sniegšanas un pārskatatbildības mehānismus, tostarp attiecībā uz tās dzimumu 

līdztiesības, sieviešu tiesību un sieviešu iespēcinātības mērķiem un rādītājiem; 

56. aicina Komisiju efektīvāk uzraudzīt spēkā esošo ES dzimumu līdztiesību 

reglamentējošo tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs, vienlaikus uzsverot nepieciešamību 

ierosināt pienākumu neizpildes procedūras gadījumā, ja attiecīgie tiesību akti īstenoti 

netiek; 

57. pauž nožēlu, ka, neraugoties uz daudzgadu finanšu shēmai (DFS) pievienoto iestāžu 

paziņojumu par integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai nodrošināšanu, līdz šim nav 

veikti nekādi pasākumi saistībā ar dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta 

plānošanā; šajā sakarībā uzsver, ka ir cieši jāuzrauga kopīgā paziņojuma principu 

īstenošana ikgadējās budžeta procedūrās, un prasa, lai atbildīgā komiteja tiktu oficiāli 

iesaistīta DFS pārskatīšanas procesā; 

58. aicina dalībvalstu valdības nodrošināt tādu struktūru noturīgu pastāvēšanu, kurām ir 

jāizstrādā, jākoordinē un jāīsteno dzimumu līdztiesības rīcībpolitika, kā arī šīm 

struktūrām nodrošināt pietiekamus resursus, kas būtu uzskatāms par galveno 

pierādījumu valdību apņēmībai veicināt dzimumu līdztiesību; 

59. prasa, lai ES iestādes turpmākā ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 

mehānisma novērošanas sistēmā ieviestu īpašus dzimumu līdztiesības rādītājus, tostarp 

EIGE dzimumu līdztiesības indeksu; 

60. aicina Komisiju izstrādāt plašāku līdztiesības stratēģiju, tostarp horizontālu direktīvu, ar 

kuru apkarotu diskrimināciju, nolūkā izskaust visa veida dzimumdiskrimināciju; šajā 

nolūkā mudina Padomi pēc iespējas drīz panākt kopīgu nostāju attiecībā uz Padomes 

direktīvas priekšlikumu par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no 

reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas 

(COM(2008)0426), kurš ir ticis bloķēts, kopš to pieņēma Parlaments 2009. gada aprīlī; 

vēlreiz aicina Padomi iekļaut dzimumu kā diskriminācijas faktoru; 
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61. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

valdībām. 
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PASKAIDROJUMS 

Eiropa sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jomā neapšaubāmi ir viens no pasaules līderēm, 

tomēr realitāte ir tāda, ka mēs, tiecoties sasniegt dzimumu līdztiesību, esam veikuši tikai pusi 

ceļa, un patlabanējais virzības temps patiesībā ir ļoti lēns.  

 

Kā tas izriet no jaunākajiem statistikas datiem, ES joprojām dzimumu līdztiesību ir sasniegusi 

tikai daļēji. Saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2015. gada dzimumu 

līdztiesības  indeksu ES vispārējais dzimumu līdztiesības rādītājs ir 52,9 no 100, kas nozīmē, 

ka tas kopš 2005. gada ir pieaudzis par 1,6 punktu, tādējādi apliecinot to, ka šajā jomā nav 

notikusi gandrīz nekāda virzība. Atbilstoši Eurostat datiem vīriešu un sieviešu darba 

samaksas atšķirība joprojām ir 16,5 %, un dažās dalībvalstīs tā pēdējo 5 gadu laikā ir 

palielinājusies. Vīriešu un sieviešu pensiju atšķirība ir uztraucoši augsta — 40 %. Vēl 

satraucošāks ir tas, ka pusē no ES valstīm šī pensiju atšķirība ir pieaugusi, bet no 11 % līdz 

36 % sieviešu nesaņem nekādu pensiju. Tādu jaunu sieviešu īpatsvars, kas nedz strādā, nedz 

mācās, nedz meklē darbu, ir vairāk kā divreiz lielāks kā jaunu vīriešu īpatsvars (attiecīgi 11 % 

un 5 %). Saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta datiem lielāka vīriešu un sieviešu 

atšķirība Eiropā ir skaidrojama ar sieviešu zemu pārstāvību ekonomiskajos varas un lēmumu 

pieņemšanas amatos, kas nozīmē to, ka dzimumu jautājums maz tiek ņemts vērā ES 

ekonomiskās politikas īstenošanā. 

 

Kaut arī sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no ES mērķiem un tai ir jābūt visu politisko 

risinājumu neatņemamai sastāvdaļai, regresīvā tendence attiecībā uz dzimumu līdztiesību ir 

cieši saistīta ar ekonomisko krīzi un ar politikas virzieniem, ar kuriem netiek atzīta, saprasta, 

analizēta un izlabota ekonomiskās krīzes ietekme no dzimumu viedokļa.  

 

No daudziem pētījumiem acīmredzami izriet, ka taupības politikai bija milzīga ietekme uz 

sievietēm un uz dzimumu līdztiesību. Sievietes publiskā sektora tēriņu samazinājums skāra 

visvairāk ( jo īpaši tādās jomās kā izglītība, veselība vai sociālais darbs), jo viņas veido 70 % 

no šajā sektorā strādājošā darbaspēka. Eksperti brīdināja, ka taupības politikas rezultātā 

palielināsies nabadzības feminizācija, savukārt finansējuma samazinājums publiskajā aprūpes 

un veselības pakalpojumu nozarē (apjoma ziņā samazinās un kļūst dārgāka bērna aprūpe, 

samazinās vecāka gada gājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti paredzēto pakalpojumu 

apjoms, slimnīcas tiek privatizētas un slēgtas) pakāpeniski noved pie aprūpes reprivatizācijas 

un atgriešanās pie tradicionālām dzimumu lomām, proti, aprūpes kompetence vairs nav 

sabiedrības uzdevums un tiek atgriezta atpakaļ mājsaimniecībām, galvenokārt sievietēm. 

Visbeidzot budžeta ierobežojumi ir skāruši arī pasākumus, iniciatīvas vai organizācijas, ar 

kuru palīdzību cenšas sekmēt dzimumu līdztiesību, jo netiek pietiekami finansētas tik būtiskas 

programmas kā cīņa pret dzimumnosacītu vardarbību. 

 

Kā tas ir minēts Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. gada ziņojumā, dzimumu 

līdztiesības statuss un svarīgums liecina par tā nozīmes mazināšanos, jo tas kā politisks 

mērķis ir kļuvis margināls un zūd tā kā patstāvīgas politiskas jomas svarīgums; Atsevišķās 

dalībvalstīs un atsevišķās nozarēs gūtie panākumi ir nevienmērīgi — dažas dalībvalstis ir 

panākušas uzlabojumus, savukārt dažās citās situācija ir pasliktinājusies.  

 

Dažās ES dalībvalstīs ir piedzīvots arī būtisks tādu pilsonisko un politisko kustību pieaugums, 

kurām sieviešu un vīriešu vienādu tiesību jautājums neliekas svarīgs un kuras pat apšauba 

vispārējās vajadzības pēc dzimumu līdztiesības politikas lietderību. Tajā pašā laikā, no vienas 
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puses, 55 % Eiropas iedzīvotāju gribētu, lai ES turpmāk vienādas attieksmes pret vīriešiem un 

sievietēm jomā rīkotos vairāk nekā patlaban, bet, no otras puses, Eiropas Komisija (EK) ir 

faktiski samazinājusi ES līdztiesības stratēģijas statusu, un šo statusu ir samazinājusi arī 

savam gada ziņojumam par dzimumu līdztiesību. 

Ja ES līdztiesības stratēģija un gada ziņojums būtu jāatjaunina paziņojumu līmenī, dokumenti 

būtu jāiztulko visās ES valodās, tie būtu jāapstiprina komisāru kolēģijai un automātiski 

jānosūta Eiropadomei; samazinot savas dzimumu līdztiesības stratēģijas un gada ziņojuma 

statusu, ES grauj visu savu sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības atbalstīšanas centienu 

politisko leģitimitāti. 

 

Tagad, kad līdz 2020. gadam ir palikuši tikai 4 gadi, ja ES virzība būs tāda pati, mēs stratēģijā 

„Eiropa 2020” nospraustos mērķus nesasniegsim. Eiropas Komisija lēsa, ka, turpinoties šā 

brīža virzībai, būs nepieciešami vēl 70 gadi, lai sasniegtu vienādu samaksu, 40 gadi, lai 

panāktu mājas darbu vienādu sadalījumu, 30 gadi, lai sieviešu nodarbinātības īpatsvars 

sasniegtu 70 %, un vēl papildu 20 gadi, lai politikā iestātos dzimumu līdzsvars. Mēs 

nedrīkstam samierināties ar desmitie gadus ilgu gaidīšanu, lai sasniegtu reālu dzimumu 

līdztiesību Eiropā. 

 

Mans kā referentes uzdevums ir analizēt panākumus, kas ir gūti vai nav gūti sieviešu tiesību 

un dzimumu līdztiesības jomā Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs 2014. un 2015. gadā, un 

apstiprināt politiskās rekomendācijas, kas ES politikas veidotājiem un Eiropas iedzīvotājiem 

palīdzēs intensificēt darbu sieviešu tiesību popularizēšanas un dzimumu līdztiesības 

sekmēšanas jomā. Praktisku apsvērumu dēļ es esmu izvēlējusies Komisijas gada ziņojumā par 

dzimumu līdztiesību attiecībā uz 2015. gadu satura organizācijas formātu un esmu iekļāvusi 

dažus komentārus attiecībā uz dalībvalstu rezultātiem, kas ir aprakstīti Eiropas Komisijas 

ziņojumā un ir atrodami Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta dzimumu līdztiesības indeksā. 

 

Es stingri atbalstu Eiropas Komisijas nostāju, iekļaujot komentārus par dalībvalstu 

rezultātiem, un uzskatu, ka dalībvalstu rezultātu apspriešana ir būtiska, lai notiktu lietpratīga 

un konstruktīva demokrātiskā diskusija. Tāpēc es cerēju, ka varēšu sniegt objektīvu, viegli 

uztveramu informāciju, no kuras varētu izdarīt secinājumu par nepieciešamību ziņojumā veikt 

grozījumus un izteikt secinājumus un ieteikumus un uz kuru varētu balstīties politisko debašu 

dalībnieki Eiropas Parlamentā. 

 

Tomēr ir būtiski norādīt, ka nekad nav pieejama visaptveroša, uzticama un regulāri 

atjaunināta informācija par līdztiesību, kas būtu strukturēta atbilstoši dzimumiem un kuru 

varētu izmantot salīdzināšanas nolūkā. Tāpēc izšķiroši svarīgi ir, lai datus par dzimumu 

līdztiesību dalībvalstīs iegūt regulāri. Lai šo mērķi sasniegtu, es esmu iecerējusi Eiropas 

Parlamenta ziņojumam pievienot pielikumu, ko būtu sagatavojis Eiropas Dzimumu 

līdztiesības institūts un kura pamatā būtu šā institūta dzimumu līdztiesības indekss, taču daudz 

kodolīgākā veidā, un iekļaut jaunākos statistikas datus un tendences par 2014. un 2015. gadu. 

 

Šim nolūkam es kā referente iedibināju regulāras darba attiecības starp Eiropas Parlamenta 

referentu grupu un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta pētniecības grupu, lai izstrādātu 

gada ziņojumus par sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā. Uzlabotā ES 

dzimumu līdztiesības politikas virzienu īstenošana varētu uzlaboties vēl vairāk, ja notiktu 

lielāka ES līmenī jau pieejamo tādu dažādo instrumentu un mehānismu koordinācija kā 

Komisijas gada ziņojums par dzimumu līdztiesību, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 

dzimumu līdztiesības indekss, Eiropas Parlamenta divgadīgais ziņojums par situāciju 
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dzimumu līdztiesības jomā un Padomes gada secinājumi par Pekinas rīcības platformas 

īstenošanas Eiropas Savienībā atsevišķu nozaru pārskatīšanu. To grafiku vienādošana 

palīdzētu nodrošināt saskanīgāku un uz vairāk uz faktiem balstītu ES politisko reakcija uz 

dzimumu līdztiesības problēmām. 

 

Ņemot vērā šā brīža politisko atmosfēru Eiropā, mēs gribētu, lai ES vadība ieņemtu stingru 

nostāju attiecībā uz dzimumu līdztiesības padarīšanu par prioritāti, lai apliecinātu savu 

uzticību vērtībām, pamatojoties uz kurām, ES ir dibināta, un nodrošināt to, lai Eiropas 

Savienībā vienmēr noteicošie apsvērumi būtu cilvēka cieņa, demokrātija, vienlīdzība, 

nediskriminācija un sieviešu un vīriešu līdztiesība.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gender Equality Index 2015:  
Slow progress in the EU since 2005   
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The EU is only half way towards gender equality, as shown by the Gender Equality Index 
2015 of the European Institute for Gender Equality (EIGE). The Gender Equality Index covers data 
from 2005, 2010 and 2012, for the first time allowing for an assessment of the progress made in the 
pursuit of gender equality in the European Union (EU) and individual Member States over time. 

During this period the total score for the EU rose marginally from 51.3 out of 100 to 52.9 points. 
The progress varies between Member States and domains, showing not only improvements, but also 
regression. 
 
In order to present a comprehensive and updated picture of gender equality in Europe in this Annex, 
the 2015 Gender Equality Index scores are complemented with separate information boxes on the 
latest trends and indicators based on EIGE’s most recent studies and the statistics from the 

European Commission, Eurostat, Eurofound and other sources. The latest Index includes statistics 
up to 2012. 
EIGE’s next Gender Equality Index will be published in October 2017, covering statistics up to 2015 
(latest data available at that point in time). 

 

 

The Gender Equality Index is a unique 
measurement tool that synthesises the complexity 
of gender equality into a user-friendly and easy to 

understand measure. Based on the EU policy 
framework, it assists the monitoring of progress in 
gender equality across the EU over time. The Index 

consists of six core domains: work, money, 

knowledge, time, power and health, and 

assigns scores for Member States between 1 for 
total inequality and 100 for full equality.  

It measures not only gender gaps between women 
and men, but also takes into account the country 
context and the different levels of achievement of 
Member States in various areas. A high overall 
score reflects both small (or absent) gender gaps 

and a good situation for all (e.g. high involvement 
of both women and men in employment).  
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Work  

Domain of work 

 

Scores in the domain of work and its subdomains have 

increased only marginally since 2005. The gender gap in 
employment, measured by the full-time equivalent (FTE) 

employment rates, has narrowed slightly at EU level, largely 
driven by decreased levels of men’s participation in the labour 
market. 

However, women’s propensity to work on a part-time basis 
makes the Europe 2020 employment target of 75% rather 
difficult to reach. The employment rate counts the number of 

hours worked, rather than the number of people with a job.  

The subdomain of segregation and quality of work shows 
slight progress brought mainly by the improvement of 
working conditions. The ability of workers to take an hour or 
two off during working hours has almost doubled (from 18 % 
in 2005 to 33 % in 2012) and the gender gap has shrunk. 
However, the gender-segregated labour market remains a 

reality for both women and men in Europe today. Almost four 
times more women than men (30 % compared to 8 %) 
worked in education, human health and social work activities 
in the EU on average in 2012.  

Subdomains 

 

 

 

Latest trends and indicators: 

Employment rate of women is moving closer to the Europe 2020 target. In 2015, it had reached 
64 % for women and 76 % for men. However, nearly every third woman in the EU (32 %) works 
part-time and there have been no signs of this number decreasing over the last ten years, 
compared to 30 % in 2005. From them, 44% chose part time work due to family and care related 

reasons. The challenges of work-life balance remain the main reason for women to stay outside 
of the labour market altogether. In 2015, 29 % of women in EU-28 aged between 20-64 years 

were inactive, and from them 31% were not searching for a job because they were looking after 
children or had other family or personal responsibilities.  

From the age of 50 the inactivity of women starts again disproportionately increasing compared 
to that of men. In 2015, 29% of women and 16% of men aged 50-59 were inactive, whereas in 
the age group 60-64 inactivity reached 66 % and 51 % respectively. 
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Money  

Domain of money 

 
 

Progress in this domain is largely driven by the overall 

improvement in access to financial resources for both women 
and men (by 5.8 points), although the gender gap remains 

significant and largely unchanged. 

Although scores are slightly higher than those in other 
domains, women throughout the EU face bigger challenges in 
accessing financial resources. Women earn less than men and 
have a lower income, including pensions. Progress in closing 
the gender gaps in earnings and income has been remarkably 

slow.  

This domain aims to grasp the power relations between women 
and men in the management of financial and economic 
resources in a household. This is a big challenge since the 
income indicators rely on household-level data and assume 
that income is shared equally among all members. Individual 
indicators would thus provide more accurate information and 

depict a more realistic situation of income sharing between 
family members. 

Subdomains 

 

 

Latest trends and indicators:  

With EU average at 16.1% in 2014, gender pay gap does not show significant improvement. It has 
only slightly decreased compared to 16.6 % in 2012, and remains at the same level as in 2010. 
Moreover, life-long inequalities in the labour market and the gender pay gap lead to significantly 
high gender pension gap: in 2014, women’s pensions remained 40,2 % below those of men.  

Europe remains far from the target of lifting at least 20 million people out of poverty and social 
exclusion by 2020. The number of people in poverty has increased by an additional four million 

over the last five years. Women are systematically at a higher risk of poverty across the EU, 
primarily due to gender inequalities in the labour market and their limited economic independence. 
Many of the families depend on the income of the man. For instance, in the EU-28, while the at-
risk-of-poverty rate of couples with children was 16 % in 2014, without the income of the father 
70 % of couples with children would fall into poverty (EIGE, forthcoming). 
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Knowledge  

Domain of knowledge 

 

The decline in the score in the domain of knowledge (by 3 

points) is the result of decreased adult participation (aged 15-
74) in lifelong learning - both formal and non-formal education 

and training. The educational attainment of women and men 
is steadily increasing and women are now outnumbering men 
at graduate level. However, women are still concentrated in 
the fields of study traditionally seen as ‘feminine’.  

In 2012, women in the EU-28 were overrepresented among 
tertiary students in the fields of education (77 %), health and 

welfare (73 %) and humanities and arts (65 %). Gender 
segregation at all levels in education leads to occupational 
segregation and subsequently impacts future career options of 
both women and men. 

In the context of rapid technological change and 
transformation of the labour market, lifelong learning is an 
area of crucial importance for both women and men. However, 

the majority of Member States are far from achieving the 15 % 
target for adults aged 25-64 to be involved in lifelong learning, 
as set out in the strategic framework for European cooperation 
in education and training (ET2020). 

Subdomains 

 

 

 

Latest trends and indicators:  

In 2015, 43 % of women and 34 % of men between 30 and 34 years had completed tertiary 

education. Measuring against the Europe 2020 target of 40 %, women have reached it since 2012, 
whereas men continue to be underrepresented among university, college and other graduates. 

Despite higher levels of educational attainment among women, gender segregation continues to 
persist across higher education institutions. Women are heavily underrepresented among 
graduates of maths, science, engineering and technology (STEM). Since 2003, the share of female 
graduates in these fields has been between 12 % and 13 % and does not show signs of progress. 
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Time  

The domain of time has the lowest score of all the Index domains 
(37.6) and shows the greatest challenge, which is in the division 

of time between women and men. The 3.9 decrease from 2005 to 
2010 was mainly caused by a decrease in time that both women 
and men were able to devote to social activities. 

On average in the EU, 77 % of women, compared to only 24 % of 
men, do cooking and housework every day for at least 1 hour or 
more. Women continue to take a far greater responsibility in taking 

care of a family. Inequality in time-sharing at home also extends 
to other social activities. In the majority of Member States, men 
are more likely than women to participate in sporting, cultural or 
leisure activities outside the home. 

Personal time spent on caring responsibilities has a major impact 

on women’s employment opportunities and economic 
independence. The findings reaffirm the importance of better work-

life balance measures for women and men, such as an adequate 
supply of affordable and high-quality care services for children and 
other dependants and flexible working arrangements. 

Domain of time 

 
Subdomains 

 
 

 

Latest trends and indicators:  

The 2015 European Working Conditions Survey by Eurofound illustrates the disproportionately 
higher time pressure that women face across the EU-28. The survey findings confirm that care 
responsibilities and unpaid domestic work are unevenly shared by women and men. Women are 
undertaking a bigger share of unpaid work, such as care for children and other dependants, as 

well as housework. When counting together paid job, unpaid working time and commuting, the 
number of hours women work is significantly higher. This is particularly visible among part-time 
workers, where total weekly number of hours that men spend on paid and unpaid work, and 
commuting is over 30 hours, and for women it reaches almost 50 hours. 
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Power  

The domain of power shows the second lowest score, despite the 
most pronounced increase in the score by 8.3 points since 2005. 

Results show notable progress in the representation of women on 
corporate boards of publicly listed companies. However, in the 
finance sector, women are nearly absent in decision-making. Only 
one of the 28 central bank governors in 2014 was a woman - from 
Cyprus; and in the same year, there were only two women finance 
ministers in the EU - from Romania and Sweden. 

In the last few years, measures applied by Member States and 
tailored EU-level initiatives - such as the proposed directive on 
improving the gender balance among non-executive board 
directors - contributed to a marked improvement in women’s 
access to leadership positions in the corporate sector. However, 

broader public debate and awareness-raising are needed to change 
the corporate culture. Long working hours and physical presence 

at work, combined with traditional masculine leadership styles and 
a lack of transparency in recruitment and promotion practices, 
advantage men and reinforce gender inequalities.  

Domain of power 

 
Subdomains 

 

 

Latest trends and indicators:  

Political power score has been slowly but steadily increasing. The share of women in the European 
Parliament has increased from 30 % to 37 % between 2005 and 2016. In national parliaments the 
share of women has increased from 21 % to 28 %; in regional assemblies from 29 % to 33 %. 
The share of ministers in national governments remains at 26 % in 2016 (19 % in 2005, 22 % in 

2012). 

Economic power remains the domain with biggest gender gaps. While the share of women among 
board members has increased from 10 % in 2005 to 23 % in 2016, in 2015, of the biggest 
companies publicly listed in the EU only 4,3 % of CEOs were women. 
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Health  

The domain of health is an important area of gender equality. 
Health is directly linked not only to personal, social and economic 
well-being, but also to human dignity and physical integrity. The 

score in the domain of health has risen slightly by 2.2 points since 
2005 as a result of a small advance in health status and, to a 
greater extent, an improved access to health structures. This is 
reflected in an increased number of people whose medical or dental 
needs are being met. 

Due to an unavailability of suitable indicators, the Index does not 

include differences in health-related behaviours of women and 
men. Data from European health interview survey (EHIS) will be 
available during 2016 and will be considered for the Index.  

 

 

Domain of health 

 
Subdomains 

 
 

 
 

Latest trends and indicators:  

Recently published data of the European health interview survey (EHIS), conducted in 2014, shows 
significant gender differences in lifestyles and health behaviour. In 2014, 46 % of adult women 
(18 years and over) and 60 % of adult men in EU-28 were overweight (BMI 25 and more); 17 % 
of men and 16 % of women were obese (MBI 30 and more); and 42 % of adult men and 30 % of 
adult women did not eat any vegetables or fruits daily. Furthermore, 24 % of men and 16 % of 

women smoked on a daily basis, 10 % of men and 3 % of women succumbed to a heavy episode 
of drinking at least once a week (22 % of men and 11 % of women every month).  

Ageing of the population is also reflected in health indicators. For instance, the share of men and 
women with long-standing limitations in usual activities due to health problems is increasing. In 



RR\1118220LV.docx 35/38 PE589.343v02-00 

 LV 

2014 it reached 17 % of men and 20 % of women, compared to 16 % and 19 % respectively in 
2012. 
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Gender Equality Index 2015: satellite domains 

 
Used sources: 

EIGE (2015), Gender Equality Index 2015 
EIGE (forthcoming), Poverty, gender and intersecting inequalities: Review of the implementation of 

an area A: Women and Poverty of the Beijing Platform for Action in the EU Member States 
Eurofound (2016), First findings: Sixth European Working Conditions Survey 
Eurostat database  
Eurostat, Health Status Determinants Database 

European Commission, Database on women and men in decision-making  

 

 

 

 

 

 
Violence 

The domain of violence was identified as the biggest gap of all in 2013 because 
of a lack of comparable and harmonised data at EU level. Building on FRA’s 

violence against women survey and Eurobarometer data, the Gender Equality 
Index 2015 proposes a possible composite measure of violence against women. 
It also analyses attitudes towards violence against women and awareness 
levels, as well as trust in police and justice institutions in a given society. The 
analysis shows that countries with a high score in the Gender Equality Index, 
violence against women is seen as less acceptable and women are more likely 

to report violence. The lower levels of reported violence do not necessarily 
reflect lower levels of violence, but rather mean that attitudes, awareness and 
trust in police and justice institutions prevent the disclosure. 
 
The commitment of the EU and its Member States to eradicate violence against 
women needs to be supported by evidence in the form of systematic, 

comparable and harmonised data. EIGE will continue to develop a 

comprehensive measurement framework of violence against women, 
combining data from surveys and administrative sources. 

 
 
 
 
The domain of intersecting inequalities considers how gender intersects with 

other aspects that may influence women’s and men’s life experiences. People 
have multiple identities and the group of women as well as the group of men 
are not homogeneous, but consist of people with very different characteristics 
which all create and influence the life experience of a person. They have 
different nationalities, race, age, sexual and gender identities, they live in 
different kinds of households, with children or without; they belong to different 
social classes etc.  

 
 
 
 
Intersecting  

inequalities  
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