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Komunikācijas ģenerāldirektorāts
C direktorāts — Attiecības ar pilsoņiem
SABIEDRISKĀS DOMAS NOVĒROŠANAS NODAĻA

Briselē, 2010. gada 5. martā

2010. gada 2. marta kolokvijs

„2014. gada perspektīva — Kādas saiknes starp sievietēm un Eiropas 
Savienību?”

Sievietes un Eiropas Savienība
TNS Opinion prezentācija

Saistībā ar kolokviju, kurā tika uzdots šis jautājums, Eiropas Parlaments savā 
paspārnē aizsāka virkni notikumu, kas saistīti ar 2010. gada Starptautisko sieviešu 
dienu. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
2010. gada 2. martā vadīja šo kolokviju. 

Pēc 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, iepazīstoties ar rezultātiem, bija 
svarīgi sev uzdot vairākus būtiskus jautājumus: kādas attiecības sievietes uztur ar 
Eiropas Savienību un ko viņas šajā sakarā sagaida? Kādu lomu viņas piešķir Eiropas 
Parlamentam un kādu lomu tās vēlētos, lai tas ieņem? Kādas ir viņu attiecības ar 
politiku? Kāda bija viņu uzvedība Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā?

Atbildes uz šiem jautājumiem elementi izriet no visu Eirobarometra kvantitatīvo 
aptauju pirms un pēc vēlēšanām analīzes (Eiropas Parlaments un Komisija) un no 
kvalitatīviem pētījumiem, ko Eiropas Parlaments veica pēc vēlēšanām. Šis darbs ir 
sintēzes rezultāts, kas veikta sadarbībā ar TNS Opinion un Eiropas Parlamenta 
Komunikācijas ģenerāldirektorātu.

Šīs piezīmes mērķis ir sintezēt prezentācijas Powerpoint, ko lasītājs var atrast 
pielikumā. 

 Viens elements ir noteicošais attiecībā uz nākamajām, 2014. gada, Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām: saiknes starp sievietēm un ES ir vājākas nekā 
saiknes, ko vīrieši uztur ar ES.

 Zinātniskās analīzes pierādīja apburtā loka pastāvēšanu, ko vajag censties 
pārtraukt pirms nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 
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Šobrīd sievietes nesaprot, kāda ir ES loma un tās nozīme saistībā ar viņu konkrētajām 
problēmām, tādēļ viņas par to maz interesējas un pazīst ne tik labi kā vīrieši. Tā 
varētu skaidrot faktu, ka sievietes ES uztver kā tālu esošu.

Ja izdosies pārtraukt šo apburto loku līdz 2014. gadam, sievietes labāk sapratīs ES 
nozīmi, par to vairāk interesēsies, viņām par to būs vairāk zināšanu, un viņas jutīsies 
tai tuvākas.

 Izaicinājums ir milzīgs, bet realizējams.

 Pirmkārt, pierādot sievietēm, ka ES efektīvi sniedz ieguldījumu cīņā pret 
krīzi.

Statistikas dati, kas apskatīti turpmāk šajā piezīmē, parāda sieviešu vājumu, 
saskaroties ar krīzi. Tas vispirms rodas no nevienlīdzības, kas turpina pastāvēt 
ekonomikas jomā un kas galvenokārt ir: atalgojuma nevienlīdzība, nevienlīdzība 
nodarbinātības jomā, grūtības savienot profesionālo un ģimenes dzīvi.

 Turklāt, ieklausoties sievietēs, kad tās pieprasa solidārāku Eiropu gan 
iekšienē, gan ārpus tās.

Visas aptaujas galvenokārt pierāda, ka Eiropas sievietes vēlas sociālāku Eiropas 
Savienību.

Viņu skatījumā ES ir tāla, jo tā nesniedz pietiekoši daudz informācijas par politikas 
jomām, ar ko Eiropas sievietes varētu justies saistītas:

o patērētāja aizsardzība;
o sabiedrības veselība;
o cīņa pret bezdarbu;
o pensiju nākotne;
o izglītība;
o cilvēktiesību aizsardzība pasaulē.

Tādēļ ir jāatbrīvojas no klišejas, kas pārāk bieži tiek apstiprināta: „sievietes ir mazāk 
eiropeiskas nekā vīrieši”. Nē, viņām vienkārši nav tāds pats redzējums par Eiropas 
Savienību kā vīriešiem. 

Patiesībā sievietes vēlas citādāku Eiropu. Tad viņas tai tuvināsies un vairāk par to 
interesēsies Eiropas līmenī. Šobrīd viņas neapstrīdami vairāk jūtas saistītas ar vietējo 
un valsts līmeni. 
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I. NO APBURTĀ LOKA UZ PANĀKUMIEM

Šo analīžu secinājumi liek domāt, ka saiknes, kas vieno sievietes un Eiropas 
Savienību, pamatā ir apburtais loks: 

Šī situācija radusies šādu iemeslu dēļ: 

1. Vidēji sievietēm ir mazāka ekonomiskā drošība nekā vīriešiem. 
2. Sievietes vairāk interesējas par politiku vietējā un valsts līmenī nekā Eiropas 

līmenī. 
3. Lai arī sievietes ES uztver kā tālu esošu, viņas apzinās tās nozīmi un Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās 2009. gadā nobalsoja gandrīz tikpat daudz kā vīrieši. 
4. Viņām ir atšķirīgs redzējums par Eiropas Savienību. Pat ja viņas vairākumā 

gadījumu atbalsta Kopienas politiku, viņu atbalsts nav tik liels kā vīriešu 
atbalsts. Taču viņas vēlas Eiropu, ko iezīmētu ievērojama sociālā programma.

Šāda situācija tika konstatēta ne tikai aptaujās, bet to apstiprināja arī EUROSTAT 
statistikas dati.

II. SITUĀCIJA

A. Vidēji sievietēm ir mazāka ekonomiskā drošība nekā vīriešiem

1) Sievietēm ir mazāks atalgojums.

Algu atšķirība atkarībā no dzimuma 
(%); kopā 2007. gadā

Igaunija - 30,3
Austrija - 25,5

ES 27 -17,6
Itālija - 5,1
Malta - 2,4

 EUROSTAT

Sievietēm nešķiet, ka Eiropas 
Savienības rīcība attiecībā uz 

viņām ir nozīmīga

Sievietes ES uztver kā kaut 
ko tālu

Sievietes par ES zina maz

Sievietes maz interesējas 
par ES
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2) Lai arī notiek uzlabošanās (Lisabonas stratēģijas mērķis 200/2010), sieviešu 
nodarbinātības līmenis un viņu stabilitāte darba tirgū joprojām ir zemāki 
nekā vīriešu

Nodarbinātības līmenis (%) atkarībā no dzimuma, kopā 2008. gadā

Kopā Sievietes Vīrieši Atšķirība starp 
sievietēm un vīriešiem

Somija 71,1 69,0 73,1 - 4,1
Zviedrija 74,3 71,8 76,7 - 4,9
ES 27 65,9 59,1 72,8 - 13,7
Grieķija 61,9 48,7 75,0 - 26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 - 35,1

EUROSTAT

Pagaidu darbu procentuālā attiecība visu nodarbināto starpā (%), 2008. gads

Kopā Sievietes Vīrieši Atšķirība starp 
sievietēm un vīriešiem

Kipra 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Somija 15,0 18,7 11,2 + 7,5

ES 27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Ungārija 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Latvija 3,3 2,0 4,7 - 2,7

EUROSTAT

3) Vairāk sieviešu dzīvo bezdarbnieku ģimenēs, kas nozīmē, ka neviens no viņu 
mājsaimniecības nestrādā. 

Bezdarbnieku mājsaimniecības atkarībā no dzimuma (%); kopā 2008. gadā

Kopā Sievietes Vīrieši Atšķirība starp 
sievietēm un vīriešiem

Grieķija 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Apvienotā Karaliste 10,7 12,5 8,9 + 3,6

ES 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Somija 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Igaunija 6,2 5,8 6,6 - 0,8

EUROSTAT

 Dzimumu nelīdztiesība ES ir fakts: viena trešā daļa Eiropas sieviešu ir sajutušas 
netaisnīgu attieksmi dēļ tā, ka viņas ir sievietes.

Vai jūs esat jutusies, ka pret jums izturas netaisnīgi tāpēc, ka jūs esat sieviete?

Jā Nē Nav 
viedokļa

Zviedrija 43 % 55 % 2 %
Grieķija 40 % 59 % 1 %
ES 27 32 % 67 % 1 %
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Portugāle 22 % 78 % 0 %
Malta 22 % 76 % 2 %

Flash Eurobarometer 266, 2009. gada februārī
Jautājums tika uzdots tikai sievietēm.

B. Sievietes vairāk interesējas par politiku vietējā un valsts līmenī nekā 
Eiropas līmenī.

1) Sievietes vairāk ir iesaistītas ikdienas dzīves pārvaldībā. Politikā viņu skaitliski ir 
mazāk nekā vīriešu, kas liek domāt, ka jo pārvaldes līmenis ir tuvāks (vispirms 
valsts, tad reģionālais vai vietējais), jo tā ietekme uz viņu ikdienas dzīvi ir 
būtiskāka.

Saskaņā ar EB 72 (2009. gada rudenī): 

Kurš no norādītajiem līmeņiem visvairāk ietekmē jūsu dzīves apstākļus?
Sievietes Vīrieši

Valsts līmenis 44 % 48 %
Reģionālais vai vietējais līmenis 37 % 31 %
Eiropas līmenis 11 % 15 %
Nezina 8 % 6 %

2) Sievietēm aktuālāki ir jautājumi, kam ir tieša ietekme uz viņām pašām vai 
viņu ģimeni. Kā norādīts 4. punktā (sociālā programma), viņas vairāk saista 
sociālā politika, taču vīrieši vairāk interesējas par „makropolitiku” (ekonomika, 
drošība un aizsardzība, enerģētika utt.).

Kādas jums personīgi ir divas svarīgākās problēmas, ar ko jūs šobrīd saskaraties? 
(maksimāli 2 atbildes)

Kopā Sievietes Vīrieši Atšķirība starp 
sievietēm un vīriešiem

Cenu paaugstināšanās / 
inflācija 38 % 39 % 36 % +3

Ekonomiskā situācija 26 % 24 % 29 % -5

Bezdarbs 20 % 20 % 20 % =
Veselības aizsardzības sistēma 18 % 21 % 16 % +5

Aiziešana pensijā / pensijas 15 % 17 % 14 % +3
EB 72 (1972. gada rudens)

3) Sievietes apgalvo, ka viņas vairāk motivē vietējā līmeņa politika, jo viņu 
ģimenes dzīve ar to ir cieši saistīta un viņām liekas, ka viņu balss ir svarīga. 

Citāti no 2009. gada kvalitatīvās EB aptaujas „Sievietes”:

„Es labprātāk iesaistos vietējā līmenī. Vairāk tiek veicināta mana izdoma. Es pazīstu 
cilvēkus, kā labā es darbojos.” (Nīderlande)
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„Es skatos pasīvi. Ja kāds raksts piesaista manu uzmanību, es to izlasu. Es koncentrējos 
uz to, kas skar mani pašu vai manu ģimeni.” (Slovākija)

„Tas viss man tiešām ir tāls, es tur neiesaistos. Es labprātāk nododos lietām, kas ir 
tuvākas manai ikdienas dzīvei, tur, kur es jūtu, ka mana balss ir svarīga un ka man ir 
ietekme.” (Dānija)

„Eiropas Parlaments pastāv, par to reizēm runā. Taču attiecībā uz mani tam nav īstenas 
valdības apmērs." (Itālija)

C. Lai arī sievietes ES uztver kā tālu esošu, viņas zina, ka ES ir nozīmīga, un 
pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās viņas balsoja tādās pašās proporcijās 
kā vīrieši

1) Sievietes ES uztver kā tālu esošu:

a) Sievietēm par ES ir negatīvāks priekšstats nekā vīriešiem: gan attiecībā uz 
viņu redzējumu par ES, viņu atbalsta piederībai apmēru, gan uz viņu uzticības 
līmeni ES. 

b) Gandrīz pusei no Eiropas sievietēm šķiet, ka viņas nesaprot, kā darbojas 
ES.

Saskaņā ar „standarta” Eirobarometru 72: Attiecībā uz katru no sekojošiem 
apgalvojumiem, pasakiet man, vai jūs tam drīzāk piekrītat vai drīzāk nepiekrītat?

Es saprotu, kā darbojas ES

Kopā Sievietes Vīrieši Atšķirība starp sievietēm un 
vīriešiem

Drīzāk piekrīt 44 % 38 % 51 % +13

Drīzāk nepiekrīt 48 % 54 % 42 % -12
Nezina 8 % 8 % 7 % -1

c) Vairāk nekā 3 sievietēm no 4 liekas, ka viņas ir slikti informētas par Eiropas 
Parlamenta darbībām.

Saskaņā ar EB 68, 69 un 70 apvienotajiem rezultātiem:

Informētības līmenis par EP darbībām

Sievietes Vīrieši Atšķirība starp sievietēm un 
vīriešiem

Labi informēts(-a) 19 % 28 % -9
Slikti informēts(-a) 77 % 69 % +8
Nezina 4 % 3 % +1

 No tā izriet, ka ES tiek uztverta kā tāla un pārāk sarežģīta.
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Izvilkumi no 2009. gada kvalitatīvās aptaujas „Sievietes”:

„Daudzi nezina, kā [ES] darbojas. To vada pārāk daudz personu, un nav zināms, kas ko 
dara.” (Francija) 

„Es neizjūtu nekādu saikni ar ES.” (Apvienotā Karaliste)

„ES darbojas augstākā līmenī, mums, parastajiem cilvēkiem, šķiet, ka tā mūs skar 
mazāk.” (Slovēnija) 

„ES lēmumus pieņem „paslepus”. Viņiem vajadzētu apmeklēt valstis un balstīt savus 
lēmumus uz to, ko viņi tur redz.” (Slovākija)

2) Tomēr Eiropas sievietes zina, ka ES ir nozīmīga loma, lai arī viņas nemāk to 
definēt.

2009. gada kvalitatīvā EB aptauja „Sievietes” rāda, ka sievietes saista Eiropas 
projekts (miers un solidaritāte). 

Viņas zina, ka:

- ES ir būtiska loma harmonizācijā un regulēšanā;
- lielākā daļa valstu likumu vienā vai citā veidā nāk no Eiropas līmeņa;
- ES sniedz ekonomikas stabilitāti.

Taču viņas atzīst, ka nevar konkretizēt ES lomu. Sievietēm ir mazāk objektīvu 
zināšanu par ES. Saskaņā ar EB 72, kurā tika uzdoti pieci jautājumi par ES, tikai 
38 % sieviešu atbildēja daļēji pareizi (atšķirībā no 47 % vīriešu).

3) Sievietes 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās nobalsoja gandrīz tikpat 
daudz, cik vīrieši (dažās valstīs vairāk nekā vīrieši). 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas: dalības līmenis

Kopā Sievietes Vīrieši Atšķirība starp 
sievietēm un vīriešiem

Latvija 54 % 58 % 49 % +9
Lietuva 21 % 25 % 16 % +9

ES 27 43 % 42 % 44 % -2
Kipra 59 % 55 % 64 % -9
Grieķija 52 % 48 % 58 % -10

Pēcvēlēšanu aptauja (2009. gada jūnijs)

D. Viņas sagaida citādāku ES, Savienību ar sociālo programmu

1) Lielākā daļa sieviešu atbalsta Eiropas politiku, taču mazāk nekā vīrieši
attiecībā uz:

Sekojošu Eiropas politikas jomu atbalsta līmenis
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Par Pret Nezina
Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši

Monetāra Eiropas Savienība ar 
vienotu valūtu eiro 57 % 65 % 35 % 30 % 9 % 6 %

Kopēja ES dalībvalstu ārpolitika 
attiecībā pret citām valstīm 65 % 73 % 19 % 19 % 15 % 9 %

Kopēja aizsardzības un drošības 
politika visās dalībvalstīs 73 % 78 % 15 % 15 % 12 % 7 %

ES paplašināšanas, turpmākajos 
gados uzņemot citas dalībvalstis 44 % 48 % 40 % 41 % 16 % 11 %

EB 68, EB 69, EB 70 apvienotie rezultāti

2) Turpretim ir vairāk sieviešu nekā vīriešu, kas atbalsta sociālo, sabiedrības 
veselības un patērētāju aizsardzības politiku.

Pēc jūsu domām, kurai no šīm politikas jomām jādod priekšroka? (maksimāli 4 atbildes)

Sievietes Vīrieši
Atšķirība starp 

sievietēm un 
vīriešiem

Patērētāju un sabiedrības veselības aizsardzības 
uzlabošana 39 % 33 % +6

Cīņa pret terorismu, pilnībā ievērojot personu 
brīvības 38 % 35 % +3

Efektīva cīņa pret klimata pārmaiņām 36 % 35 % +1
Drošības un aizsardzības politika, kas ļautu Eiropas 
Savienībai stāties pretim starptautiskajām krīzēm 31 % 33 % -2

Kopīga enerģētikas politika ar mērķi nodrošināt ES 
neatkarību enerģētikas jomā 28 % 33 % -5

EB 68, EB 69, EB 70 apvienotie rezultāti

 Tādējādi sievietes sagaida Eiropas sociālo programmu.

Gan attiecībā uz vērtībām, kas jāaizsargā Eiropas Parlamentam, gan attiecībā uz politikas 
jomām, kam jādod priekšroka, ir vairāk sieviešu nekā vīriešu, kas atbalsta sociālās politikas 
attīstīšanu ES.

Pēc jūsu domām, kuru no sekojošām vērtībām Eiropas Parlamentam būtu jāaizsargā vispirms?

Sievietes Vīrieši
Atšķirība starp 

sievietēm un 
vīriešiem

Cilvēktiesību aizsardzība pasaulē 55 % 52 % +3
Vīriešu un sieviešu līdztiesība 37 % 29 % +8
Solidaritāte ES dalībvalstu starpā 33 % 40 % -7
Solidaritāte ES un pasaules nabadzīgo valstu starpā 27 % 29 % -2

Standard Eurobarometer 70 (2008. gada rudens)

III. VAI IR ZINĀMAS EIROPAS SIEVIEŠU VĒLMES?

A. Sieviešu vēlmes
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1) Pirms vēlēšanām sievietes gribēja, lai 2009. gada kampaņa būtu balstīta 
uz:

2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu tēmas

Sievietes Vīrieši Atšķirība starp 
sievietēm un vīriešiem

Bezdarbs 49 % 47 % +2
Ekonomikas izaugsme 45 % 50 % -5
Inflācija un pirktspēja 44 % 45 % -1
Nedrošība 36 % 33 % +3
Pensiju nākotne 34 % 31 % +3

EB 68, 69, 70 apvienotie rezultāti

2) Sievietes vēlas saņemt vairāk informācijas par šādām jomām:

Par kādām jomām jūs vēlētos saņemt vairāk informācijas?

Kopā Sievietes Vīrieši
Atšķirība starp 

sievietēm un 
vīriešiem

Jūsu kā Eiropas pilsoņa tiesības 48 % 48 % 47 % +1
Nodarbinātības politika 39 % 39 % 40 % -1
Sociālā un veselības aizsardzības 
politika 39 % 42 % 34 % +8

Pasākumi attiecībā uz izglītību, 
apmācību un jauniešiem 32 % 35 % 29 % +6

Sadarbības un attīstības palīdzības, un 
humānās palīdzības politika 20 % 22 % 17 % +5

EB 64 (2005. gada rudens)

B. Eiropas Parlaments vēlas rīkoties dažādās jomās

1) Sieviešu ekonomiskās situācijas joma:

 Eiropas Parlaments vēl vienu reizi pieprasa, lai Eiropas Komisija iesniedz 
tiesību aktu priekšlikumu par vienlīdzīgu atalgojumu vīriešiem un sievietēm.

 Tas aicina dalībvalstis efektīvāk cīnīties pret sieviešu bezdarba līmeni.

2) Dzimumu nelīdztiesības joma ES:

 Eiropas Parlamenta deputāti pieprasa pirmsskolas vecuma bērnu aprūpes 
pakalpojumu ieviešanu. Tas ir būtisks elements, meklējot līdzsvaru starp 
profesionālo un privāto dzīvi.

 No šī skatupunkta Eiropas Parlaments arī pieprasa, lai dalībvalstis un ES 
palielina palīdzību gados vecākiem cilvēkiem un citām apgādājamām 
personām. 
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 Eiropas Parlamentam ir būtiski veicināt līdzsvarotāku sieviešu un vīriešu 
klātbūtni atbildīgos posteņos uzņēmumus, valsts pārvaldē un politiskās 
struktūrās.

C. Sieviešu pārstāvniecība Eiropas Parlamentā pieaug

Sieviešu proporcija Eiropas Parlamentā kopš 1979. gada: situācija ir 
uzlabojusies un joprojām uzlabojas.

Jānorāda, ka šobrīd deputātes sievietes valstu valdībās ir pārstāvētas tikai 
23,92 % apmērā. 

IV. KĀDI SECINĀJUMI JĀIZDARA?

Lai pārtrauktu apburto loku, kas sievietes attālina no ES, tai radošā veidā 
jāpierāda, ka:

1) Tās rīcība ir nozīmīga Eiropas sievietēm: ES efektīvāk jāparāda, ka Eiropas 
sieviešu galvenās problēmas tiek ņemtas vērā gan viņu nedrošā ekonomiskā un 
sociālā stāvokļa, dzimumu nelīdztiesības un iesaistīšanās politikā ziņā, gan arī 
sociālās politikas attīstības ziņā. 

EP deputātes sievietes
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2) ES darbojas, lai uzlabotu Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi. Tas varētu būt 
efektīvs līdzeklis, lai mainītu tās tēlu.

V. MĒRĶIS

Avoti: 

1. Kvantitatīvie pētījumi

 Special EB: Sieviešu attieksme un viedokļi pirms 2009. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām (2007. gada rudens — 2008. gada rudens), trīs EB
posmu apvienotie rezultāti, katrā posmā tiešā sarunā tika aptaujāts 
1000 eiropiešu pārstāvju paraugs vecumā no 15 gadiem 27 dalībvalstīs (kopā 
aptuveni 27 000 interviju)

 Flash EB 266: Sievietes un Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2009. gada 
februārī), 1000 sieviešu pārstāvju paraugs vecumā no 15 gadiem un 
500 pilsoņu, sieviešu un vīriešu, pārstāvju paraugs vecumā no 15 gadiem, kas 
tika intervēti pa telefonu 27 dalībvalstīs (kopā aptuveni 35 000 interviju) —
Gallup Europe

 Special EB 71.3: Pēcvēlēšanu aptauja (2009. gada jūnijā) — 1000 eiropiešu 
pārstāvju paraugs vecumā no 18 gadiem (Austrijā vecumā no 16 gadiem), kas 
tika intervēts tiešā sarunā 27 dalībvalstīs (kopumā aptuveni 26 000 interviju)

 Standard EB (EB 64 — 2005. gada rudens, EB 70 — 2008. gada rudens, 
EB 72 — 2009. gada rudens), 1000 eiropiešu pārstāvju paraugs vecumā no 
15 gadiem, kas tika intervēts tiešā sarunā 27 dalībvalstīs (kopumā aptuveni 
27 000 interviju)

2. Kvalitatīvais pētījums

 Sievietes un Eiropas Savienība pēc 2009. gada jūnija Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām (2009. gada jūnijā), mērķa grupas: sievietes vecumā no 30 līdz 
55 gadiem, kas tika intervētas 27 dalībvalstīs.

Sievietes uzskata, ka ES 
rīcība ir nozīmīga

Sievietes jūtas tuvākas ES Sievietes ir zinošākas par 
ES

Sievietes vairāk interesējas 
par ES



DV\808627LV.doc 12/12

                             Ārējais tulkojums LV

3. Makroekonomiskie dati

 EUROSTAT statistikas dati


