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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Eiropas Padomes 2011. gada Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un 
vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu,

A. tā kā visām Eiropas Savienības ārējām darbībām vajadzētu sekmēt Vispārējā 
cilvēktiesību deklarācijā un citos starptautiskajos cilvēktiesību instrumentos noteikto 
cilvēktiesību īstenošanu un orientēt visu attīstības sadarbību un plānošanu visās nozarēs 
un visos plānošanas procesa posmos,

B. tā kā 5. ilgtspējīgas attīstības mērķis nosaka, ka dzimumu līdztiesība un visu sieviešu un 
meiteņu iespēcinātība ir ne tikai cilvēka pamattiesības, bet arī priekšnosacījums 
mierpilnai, labklājīgai un ilgtspējīgai pasaulei; tā kā, nodrošinot sievietēm un meitenēm 
vienlīdzīgu izglītības, veselības aprūpes un pienācīga darba pieejamību un pārstāvību 
politisko un ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā, tiks stimulēta ilgtspējīga 
ekonomika un dots labums sabiedrībai un cilvēcei kopumā; tā kā ES un tās dalībvalstīm 
būtu jānosaka par prioritāti garantēt sieviešu tiesības uz iespēju gūt pienācīgus 
ienākumus un uz piekļuvi zemei, mantojuma tiesībām un dabas resursiem, kas ir būtiski 
svarīgi viņu neatkarībai; tā kā sieviešu ekonomiskajai iespēcināšanai ir jābūt izšķirīgai 
lomai Dzimumu līdztiesības rīcības plānā (DzLRP);

C. tā kā 2018. gadā aprit Vispārējo cilvēktiesību deklarācijas pieņemšanas 70. gadadiena 
un tā kā līdztiesības princips ir pamatā cilvēktiesību redzējumam, kas ietverts 
1945. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos, kuri paredz, ka cilvēktiesībām un 
pamatbrīvībām ir jābūt nodrošinātām visiem cilvēkiem “bez diskriminācijas pēc rases, 
dzimuma, valodas vai reliģijas”;

D. tā kā 2017. gada 3. oktobra rezolūcijā par vēršanos pret pilsoniskās sabiedrības darbības 
iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs1 uzsvērts, cik svarīgi ir atbalstīt dzimumu 
līdztiesību un sieviešu iespēcināšanu ar ES ārējo attiecību palīdzību;

E. tā kā Konvenciju par bērna tiesībām (CRC) ir parakstījušas 195 valstis, tā ir juridiski 
saistoša un ir būtisks instruments meiteņu neaizsargātības problēmas risināšanai un viņu 
īpašo aizsardzības un aprūpes vajadzību nodrošināšanai;

F. tā kā dzimumu līdztiesība ir viena no kopīgajām vērtībām, uz kurām ir balstīta Eiropas 
kaimiņattiecību politika, kaut gan šajā jomā trūkst skaidru mērķu un rīcības punktu; tā 
kā sieviešu politiskās līdzdalības un pārstāvības līmenis ES kaimiņvalstīs ir zems;

G. tā kā nolūkā veicināt sieviešu un meiteņu tiesības ir svarīgi dzimumu līdztiesības 
uzlabošanā iesaistīties vīriešiem un zēniem;

H. tā kā vienai no nākamo gadu prioritātēm jābūt panākt, ka visas valstis, tostarp ES 
dalībvalstis, ratificē un efektīvi īsteno Stambulas konvenciju, ņemot vērā, cik tā ir 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0365.



PE612.256v02-00 4/10 AD\1143871LV.docx

LV

svarīga labākas dzimumu līdztiesības politikas īstenošanas nodrošināšanā,

1. uzskata, ka no cilvēktiesību skatpunkta Dzimumu līdztiesības rīcības plāns 
(DzLRP II) — kura vispārējais uzdevums ir atbalstīt ES un tās 28 dalībvalstu progresu 
virzībā uz mērķiem, kas noteikti programmā 2030. gadam, kā arī Konvencijā par 
jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), Pekinas Rīcības platformā un 
Kairas Rīcības programmā, — pirmajā gadā patiešām ir nostiprinājis ES koordināciju 
un saskaņotību;

2. norāda, ka mūsdienīga politikas izpēte un pārliecinoši pierādījumi ir izšķirīgi svarīgi 
līdzekļi, ar ko attīstīt zināšanas par dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēcinātību, lai 
izstrādātu tādu politiku un stratēģijas, kas uzlabotu Savienības spēju panākt, ka 
dzimumu līdztiesība patiešām iestājas; tāpēc prasa, lai EĀDD un Komisija īpašu 
uzmanību pievērš savam mērķim nodrošināt, ka par DzLRP II 1. pielikumā noteikto 
pasākumu īstenošanu tiek veikts neatkarīgs izvērtējums;

3. uzsver vajadzību pilnīgas dzimumu līdztiesības sasniegšanas nolūkā izmantot digitālā 
laikmeta sniegtās iespējas; norāda, ka, lai sievietes iespēcinātu politiskā un ekonomiskā 
ziņā, kā arī mazinātu digitālo dzimumšķirtni, piekļuve digitālajai izglītībai ir 
jānodrošina vietējā līmenī; norāda, ka piekļuve internetam un IKT prasmes sniedz 
sievietēm un meitenēm iespēju iegūt informāciju par savām tiesībām, kā arī vienlīdzīgi 
ar vīriešiem piedalīties mūsdienu sabiedrībā, bet tas savukārt stimulē ekonomiku un 
paaugstina kopējo labklājības līmeni;

4. norāda, ka nedroša situācija tādos aspektos kā cilvēktiesību pārkāpumi, piekļuve tiesu 
iestādēm, galēja nabadzība un diskriminējoša politika/režīms sievietes un vīriešus 
ietekmē atšķirīgi un ka nolūkā izprast valsts veidošanas iespējas un šķēršļus ir svarīgi 
izprast dzimtes lomas un attiecības; uzsver, ka DzLRP II vajadzētu vairāk koncentrēties 
uz dzimumu līdztiesības iekļaušanu plašākā cilvēktiesību un labas pārvaldības kontekstā 
un praksē;

5. atgādina, ka līdz ar Lisabonas līguma pieņemšanu ir palielinājusies ES delegāciju loma 
un ka tagad tām ir centrāla funkcija DzLRP II īstenošanā; norāda, ka tās darbojas kā 
pirmie kontaktpunkti ES centienu koordinēšanai ar starptautiskajiem partneriem 
attiecīgajās valstīs, un uzsver prasību, ka tām jānodrošina politikas īstenošana, tostarp 
dzimumu līdztiesības maģistralizēšana, aizsardzība un sekmēšana; atzinīgi vērtē 
dzimumjautājumu fokusētāju iecelšanu delegācijās un prasa ar dzimumjautājumu 
fokusēšanu saistītajiem pienākumiem atvēlēt pienācīgu darba laiku, jo šie pienākumi 
tikai papildina attiecīgo personu galvenos vai citus pienākumus; norāda, ka ir vitāli 
svarīgi delegācijām un dzimumjautājumu fokusētājiem izveidot skaidru priekšstatu par 
dzimumu līdztiesības situāciju, lai valstu stratēģiju mērķiem, programmām, projektiem, 
dialogiem un to īstenošanai pamatā būtu attiecīga informācija; aicina PV/AP un EĀDD 
izstrādāt skaidras darbības vadlīnijas par dzimumjautājumu fokusētāju lomu delegācijās, 
lai viņi varētu darboties kā īsteni cilvēktiesību padomdevēji un pildīt savu darbu 
efektīvi;

6. pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar pēdējiem pieejamajiem EĀDD statistikas datiem tikai 
viena piektdaļa ES delegāciju vadītāju ir sievietes un šīs rādītājs nesasniedz sieviešu 
īpatsvaru ES misiju vadītāju vidū 2014. gadā; pauž nožēlu arī par to, ka no septiņiem ES 
īpašajiem pārstāvjiem tikai viena ir sieviete; uzsver arī to, ka tikai apmēram 25 % no 



AD\1143871LV.docx 5/10 PE612.256v02-00

LV

kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) civilo misiju personāla ir sievietes, 
un to, ka nav visaptverošu statistikas datu par sieviešu dalību KDAP militārajās misijās 
un operācijās; aicina ES veicināt sieviešu lielāku piedalīšanos miera uzturēšanā, miera 
veidošanas procesos un ES militārajās un civilajās krīzes pārvaldības misijās; aicina 
EĀDD un Padomi izrādīt priekšzīmi un nekavējoties veikt korektīvus pasākumus, lai 
uzlabotu sieviešu dalību ārējās misijās un lai vadošos un redzamos amatos ES, jo īpaši 
ES delegācijās, ieceltu vairāk sieviešu;

7. pauž nožēlu par to, ka pēc EĀDD 2016. gada novembra ziņojumā sniegtās informācijas 
tikai dažās ES KDAP misijās tiek veiktas mācības par seksuālu vai dzimtisku 
uzmākšanos, un norāda, ka 2015. gadā KDAP misijas nav ziņojušas par nevienu 
seksuālas vai dzimtiskas uzmākšanās, vardarbīgas izturēšanās vai vardarbības gadījumu; 
uzsver, cik svarīgi ir īstenot pilnīgas neiecietības politiku pret seksuālas vai dzimtiskas 
uzmākšanās gadījumiem un atbalstīt institucionālas struktūras, kuru mērķis ir nepieļaut 
seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību; aicina EĀDD un tās dalībvalstis atbalstīt visus 
seksuālas un dzimumbalstītas vardarbības apkarošanas centienus starptautiskajās miera 
uzturēšanas operācijās un nodrošināt, ka trauksmes cēlēji un cietušie tiek efektīvi 
aizsargāti;

8. prasa, lai visas iestādes un politiskie aktori, kas iesaistīti ES ārējās darbībās, nolūkā 
garantēt īpašu aizsardzību un aprūpi bērniem prioritāti piešķir atbilstībai CRC, tās 
protokoliem un attiecīgajiem starptautiskajiem līgumiem; uzsver, cik svarīgi ir pilnībā 
ratificēt CRC, lai tā kļūtu par pirmo universāli ratificēto ANO cilvēktiesību konvenciju; 
prasa sekmēt meiteņu iespēcinātību un cilvēktiesības, ņemot vērā, ka iespēcinātībai 
nepieciešama aktīva un vienlīdzīga meiteņu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos; 
uzsver, ka šie aspekti būtu jāuzskata par būtiskiem DzLRP II īstenošanas elementiem; 
nolūkā aizsargāt sieviešu un meiteņu ar invaliditāti tiesības prasa ievērot arī Konvenciju 
par personu ar invaliditāti tiesībām un tās protokolus; norāda, ka meitenes migrantes, jo 
īpaši nepavadītās, ir neaizsargātas un viņas ir jāaizsargā atbilstoši starptautiskajām 
tiesībām; pauž bažas par tādu nereģistrētu bērnu skaita satraucošo pieaugumu, kuri 
daudzām meitenēm dzimst ārpus vecāku izcelsmes valsts;

9. uzsver, cik svarīga sievietēm un meitenēm ir izglītība par reproduktīvo veselību, un 
atgādina, ka šāda izglītība sekmē sieviešu iespēcinātību, kā arī seksuāli transmisīvo 
slimību profilaksi; uzsver, cik svarīgi ir turpināt īstenot ES apņemšanos stiprināt 
meiteņu un sieviešu fizisko un psiholoģisko neaizskaramību, uzsver, ka ES cilvēktiesību 
un dzimumu līdztiesības politika var būt uzticama tikai tad, ja iekšpolitikā un ārpolitikā 
tiek ievērota konsekvence; stingri nosoda globālā aizlieguma (Global Gag Rule) 
atjaunošanu un paplašināšanu un tā ietekmi uz sieviešu un meiteņu veselības aprūpi un 
tiesībām pasaulē; vēlreiz aicina ES kopā ar tās dalībvalstīm aizpildīt finansējuma 
trūkumu seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā, izmantojot ES sniegto 
attīstības finansējumu; norāda uz DzLRP II mērķi iespēcināt sievietes, lai viņas varētu 
kontrolēt savu seksuālo un reproduktīvo dzīvi; aicina EĀDD un Komisiju prioritārā 
kārtā orientēt savus centienus uz trešām valstīm, kuras joprojām ir aizliegušas abortu 
jebkuros apstākļos; vēlreiz aicina Komisiju aktīvi informēt savus humanitāros partnerus, 
ka saskaņā ar Komisijas politiku gadījumos, kad grūtniecība apdraud sievietes vai 
meitenes dzīvību vai izraisa nepanesamas ciešanas, atbilstoši starptautiskajām 
humanitārajām tiesībām un/vai starptautiskajām cilvēktiesībām var būt pamatoti 
piedāvāt drošu abortu;
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10. uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm ir jāapkaro visu veidu vardarbība pret sievietēm un 
meitenēm, gan fiziska, gan psiholoģiska, gan sociāla, gan finansiāla, kā arī jānosaka par 
prioritāti piekļuve izglītībai un visu dzimtisko stereotipu apkarošana attiecībā uz zēniem 
un meitenēm, sākot jau no ļoti agrīna vecuma; atzinīgi vērtē ES un ANO sākto globālo 
daudzgadu iniciatīvu “Fokusā”, kuras mērķis ir izskaust visu veidu vardarbību pret 
sievietēm un meitenēm, mērķtiecīgi pievēršot uzmanību šai problēmai un izvirzot to kā 
centrālo aspektu centienos panākt dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēcinātību 
atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības programmai 2030. gadam, un aicina to efektīvi īstenot;

11. atzīmē, ka meiteņu un sieviešu iespēcinātība ir viens no noteiktajiem ES ārējo darbību 
mērķiem, kas panākams ar kopējās ārpolitikas un drošības politikas vispārējās 
stratēģijas starpniecību; norāda, ka DzLRP II vērtējumā nepietiekama nozīme ir 
piešķirta sieviešu lomai miera sarunās un starpniecībā; uzsver sieviešu svarīgo lomu 
dialoga veicināšanā un uzticēšanās veidošanā, mieru atbalstošu koalīciju veidošanā un 
dažādu skatupunktu paušanā par to, ko nozīmē miers un drošība, jo īpaši konfliktu 
novēršanā un atrisināšanā un pēckonfliktu atjaunošanā; norāda, ka sieviešu tiesību 
veicināšana krīžu vai konfliktu skartās valstīs veicina stiprāku un izturētspējīgāku 
kopienu attīstīšanos; atzinīgi vērtē to, ka EĀDD ir iecelta galvenā padomdevēja 
dzimumjautājumos un ar ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1325 par sievietēm, 
mieru un drošību īstenošanu saistītos jautājumos; mudina nostiprināt ES dalībvalstu un 
starptautisko rīcību ar ANO starpniecību, lai iedarbīgāk pievērstos jautājumam par 
konfliktu un pēckonfliktu situāciju ietekmi uz sievietēm un meitenēm; aicina Komisiju 
atbalstīt jauno Sieviešu, miera un drošības kontaktpunktu globālo tīklu; norāda, cik 
svarīga ir ANO Drošības padomes Rezolūcija 2250 par jaunatni, mieru un drošību un 
cik svarīgi ir noskaidrot, kā ES vislabāk varētu to īstenot;

12. pauž nožēlu un nosodījumu par seksuālas vardarbības pret sievietēm un meitenēm 
izmantošanu kā ieroci karā; prasa veikt visus pasākumus, lai garantētu viņu aizsardzību, 
tostarp garantējot viņām un viņu bērniem drošas patvēruma vietas; aicina ES nodrošināt 
sieviešu un meiteņu aizsardzību konfliktos, jo īpaši situācijās, kurās viņas ir cietušas ar 
konfliktiem saistītā seksuālā vardarbībā, no sieviešu dzimumorgānu kropļošanas vai 
piespiedu laulībām; uzsver, ka izvarošana tiek izmantota kā ierocis karā, tāpēc tā 
vienmēr būtu jānosoda un vispār būtu jāizskauž; uzskata, ka ir fundamentāli svarīgi 
nodrošināt, ka sievietēm, kuras ir kļuvušas par karalaika izvarošanas upurēm, saskaņā ar 
starptautiskajām humanitārajām tiesībām tiek droši sniegta visa nepieciešamā 
medicīniskā palīdzība, tostarp viņām ir pieejami droši aborti; pauž dziļu nožēlu par to, 
ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu par DzLRP II īstenošanu krīzes vai sarežģītu 
konfliktu situācijās dzimumdimensija pašreizējā plānošanā, šķiet, tiek atstāta novārtā;

13. aicina ES pievērst lielāku uzmanību kvalitatīvajiem aspektiem tās veiktajos 
novērtējumos, tostarp tajos, kas attiecas sieviešu un meiteņu pašvērtējuma un 
pašapziņas uzlabojumiem, izmaiņām dzimumu varas attiecībās sabiedrībā kopumā, un 
rādītājiem, kuri vērtē skaitļos neizsakāmos sociālo, ekonomisko un politisko pārmaiņu 
aspektus un sieviešu un meiteņu iespēcinātību; uzsver, cik svarīgi ir uzlabot informētību 
gan sabiedrībā kopumā, gan īpašās mērķgrupās, lai veidotu vienotu izpratni par 
dzimumu nelīdztiesības cēloņiem un sekām;

14. ir nobažījies par to, ka DzLRP II īstenošanā maza vērība piešķirta tematiskajai politisko 
un pilsonisko tiesību prioritātei, īpaši sieviešu un meiteņu iespējām izmantot politiskās 
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un pilsoniskās tiesības, un aicina lielāku uzmanību pievērst sieviešu tiesību 
organizācijām un sieviešu cilvēktiesību aizstāvjiem; uzsver, ka ir svarīgi sievietēm dot 
iespēju piedalīties visu līmeņu politiskajos procesos, un tāpēc uzsver arī vajadzību 
nodrošināt sieviešu taisnīgu piekļuvi politikas sfērai kā vēlētājām, kandidātēm, 
ievēlētām amatpersonām un civildienesta darbiniecēm; prasa nodrošināt mācības 
sievietēm, kuras balotējas vēlēšanās, lai palīdzētu viņām pilnveidot savas spējas; 
atgādina, ka iespēcinātību nevar saistīt tikai ar darba tirgus pieejamību, jo progress ir 
jāpanāk arī daudzās citās jomās, piemēram, attiecībā uz politisko pārstāvību, juridisko 
aizsardzību un veselību, jo īpaši ar izglītību;

15. aicina izveidot īpašu budžeta pozīciju dzimumu līdztiesības jomā, lai uzskatāmāk 
pievērstos tādam jautājumam kā sieviešu politiskās līdzdalības un pārstāvības līmenis 
ES kaimiņvalstīs un pašā ES; uzsver, ka šīm programmām vajadzētu būt pilnīgi 
saskanīgām ar UN Women mērķrādītājiem un programmām un tām būtu jānosaka 
izmērāmi mērķrādītāji, lai regulāri novērtētu progresu dzimumu līdztiesības jomā 
austrumu un dienvidu kaimiņreģionos, stiprinātu sadarbību ar partnervalstu valdībām un 
vairāk tās iesaistītu, lai ātrāk sasniegtu labākus rezultātus, izmantojot divpusējas 
partnerības un asociācijas nolīgumus;

16. atzīmē, ka Komisija kopīgajā dienestu darba dokumentā par satvaru 2016.–2020. gadam 
ir atzinusi, ka ES finansiālie ieguldījumi dzimumu līdztiesībā nav sistemātiski mērīti; 
aicina Komisiju pieņemt skaidru uz rezultātiem orientētu pieeju, kurā noteikti augsti 
standarti ziņošanas, novērtēšanas un pārskatatbildības mehānismiem, un veicināt uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, lai efektīvāk un rezultatīvāk izmantotu 
finanšu līdzekļus; prasa iesniegt ziņojumu, kurā būtu precīzi noteikts, cik liels 
finansējums atvēlēts tieši dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanai, un identificēti 
svarīgākie sasniegtie mērķi;

17. uzsver, ka attiecībā uz konflikta un pēckonflikta situācijām DzLRP II vajadzētu vairāk 
koncentrēties uz dzimumu līdztiesības iekļaušanu plašākā un vispusīgākā cilvēktiesību 
un labas pārvaldības kontekstā un praksē;

18. vērš uzmanību uz Komisijas apņemšanos visos instrumentos integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu un dzimumdimensijas analīzi un perspektīvu; aicina šo pieeju 
atspoguļot visos ES instrumentos, jo īpaši Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 
instrumentā;

19. aicina veicināt politiku un pasākumus, kuru mērķis ir meiteņu izglītība un no tās 
izrietošā iespēcinātība; prasa stiprināt nevalstiskās organizācijas (NVO), kuras aizstāv 
meiteņu un sieviešu dzīvību un iestājas par viņu tiesībām un iespēcināšanu;

20. uzsver, ka sievietēm jābūt iesaistītām un pārstāvētām ekonomikas jomās, kas ir svarīgas 
ilgtspējīgai attīstībai; uzsver, ka sieviešu tiesību stiprināšanā svarīga loma ir 
uzņēmējdarbībai; šajā sakarā aicina ar mikroaizdevumu pieejamības palīdzību palielināt 
atbalstu vietējiem MVU, jo īpaši uzņēmējām, lai dotu iespēju viņām gūt ieguvumus no 
privātā sektora virzītas izaugsmes;

21. atgādina, ka ES un tās dalībvalstīm ir pienākums, īstenojot un izstrādājot ES migrācijas 
politiku, ievērot meiteņu un sieviešu migranšu, bēgļu un patvēruma meklētāju tiesības; 
šajā sakarā prasa pārvērtēt EUNAVFOR MED operācijas SOPHIA sadarbību ar Lībijas 
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krasta apsardzi, ņemot vērā ziņas par sistemātisko seksuālo vardarbību pret sievietēm 
aizturēšanas centros Lībijas teritorijā.
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