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Eiropas Parlamenta rezolūcija par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES 
ekonomikas un monetāro lietu jomā
(2019/2614(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 806/2014 (VNM regula)1 56. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (EBI regula)2 37. un 48. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 283. pantu,

– ņemot vērā 2019. gada 16. janvāra rezolūciju par Eiropas Centrālās bankas 2017. gada 
pārskatu3,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK), jo 
īpaši tās 14. pantu, kas aizliedz diskrimināciju,

– ņemot vērā ANO 1979. gada 18. decembra Konvenciju par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada ziņojumu par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas 
Savienībā,

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir pamata cilvēktiesības, un tās nodrošināšana veicinātu 
iekļaujošāku un ilgtspējīgāku izaugsmi; tā kā visām ES un valstu iestādēm un 
struktūrām būtu jāīsteno konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru;

B. tā kā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā ir noteikts sieviešu un vīriešu līdztiesības 
princips;

C. tā kā gandrīz visi Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Eiropas uzraudzības iestāžu 
vadošie darbinieki ir vīrieši;

D. tā kā pašlaik Eiropas Centrālās bankas Valdē ir tikai viena sieviete; tā kā starp 25 ECB 
Padomes locekļiem ir tikai divas sievietes;  tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami 
pārstāvētas vadošos amatos;

E. tā kā Komisija un Padome ir pastāvīgi ignorējušas Parlamenta prasību nodrošināt no 
dzimuma aspekta līdzsvarotu izraudzīto kandidātu sarakstu šiem amatiem;

F. tā kā ECB, Eiropas Banku iestādes un Vienotā noregulējuma valdes pēdējām vakancēm 
attiecīgās lēmējinstances atlasīja tikai vīriešu dzimuma kandidātus;

1 OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.
2 OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0029.
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G. tā kā tikai deviņas no 28 Eiropas Komisijas locekļiem ir sievietes; tā kā septiņas no 20 
Eiropas Parlamenta Prezidija locekļiem ir sievietes; tā kā 11 no 23 komiteju 
priekšsēdētājiem ir sievietes,

1. atgādina par saviem atkārtoti paustajiem aicinājumiem nodrošināt no dzimuma aspekta 
līdzsvarotus izraudzīto kandidātu sarakstus Eiropas uzraudzības un monetāro iestāžu 
vadošajiem amatiem;

2. pauž dziļu nožēlu par to, ka izraudzīto kandidātu sarakstā pavisam nesen vakantajām 
Eiropas ECB galvenā ekonomista, Vienotā noregulējuma valdes locekļa un Eiropas 
Banku iestādes priekšsēdētāja amata vietām nav sieviešu;

3. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt to, ka Eiropas uzraudzības un monetāro iestāžu 
vadošo amatu vakanču izraudzīto kandidātu sarakstā ir iekļauts vismaz viens katra 
dzimuma kandidāts;

4. aicina dalībvalstis pildīt juridisko pienākumu saskaņā ar Pamattiesību hartu, kas paredz 
veicināt dzimumu līdztiesību, un aicina visas ES un valstu iestādes un struktūras veikt 
konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru;

5. prasa dalībvalstīm un Komisijai izstrādāt konkrētu plānu, kā nodrošināt, lai Eiropas 
uzraudzības un monetāro iestāžu sastāvā panāktu līdzsvarotāku dzimumu pārstāvību;

6. pauž apņēmību atturēties apstiprināt lēmumus par jebkādām brīvām amata vietām 
Eiropas uzraudzības un monetārajās iestādēs, kamēr ar Komisiju un Padomi netiks 
noslēgts iestāžu nolīgums par dzimumu ziņā līdzsvarotiem izraudzīto kandidātu 
sarakstiem;

7. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, Eiropas Centrālajai 
bankai un Eiropas uzraudzības iestādēm.


