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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā — 2012. gads
(2013/2156(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 Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu,

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

– ņemot vērā ANO 1949. gada Konvenciju par cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas 
izmantošanas no trešo personu puses novēršanu,

– ņemot vērā Pekinas deklarāciju un rīcības platformu, ko 1995. gada 15. septembrī 
pieņēma Ceturtajā Pasaules sieviešu konferencē, un vēlākos noslēguma dokumentus, ko 
pieņēma ANO „Pekina+5” (2000. gadā), „Pekina+10” (2005. gadā) un „Pekina+15” 
(2010. gadā) īpašajās sanāksmēs,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu Nr. 606/2013 
par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās1,

– 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/TI2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvu 
2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu3,

– 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/TI4,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija),

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu 2011.–2020. gadam, ko 2011. gada martā 
pieņēma Eiropadome5,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 5. marta paziņojumu „Stingrāka apņemšanās veicināt 

                                               
1 OV L 181, 29.6.2013., 4. lpp.
2 OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.
3 OV L 338, 21.12.2011., 2. lpp.
4 OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.
5 Padomes 2011. gada 7. marta secinājumu pielikums.
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vīriešu un sieviešu līdztiesību. Sieviešu harta” (COM(2010)0078),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 21. septembra paziņojumu „Sieviešu un vīriešu 
līdztiesības stratēģija 2010.–2015.” (COM(2010)0491),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „„Eiropa 2020” — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2013. gada 16. septembra darba dokumentu „Sieviešu un 
vīriešu līdztiesības stratēģijas (2010.–2015. gads) starpposma pārskatīšana” 
(SWD(2013)0339),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2013. gada 8. maija darba dokumentu „Ziņojums par 
progresu vīriešu un sieviešu līdztiesības jomā 2012. gadā” (SWD(2013)0171),

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2012. gada ziņojumu „Pārskats par 
Pekinas Rīcības platformas īstenošanu ES dalībvalstīs. Vardarbība pret sievietēm. Cietušo 
atbalsts”,

– ņemot vērā tā 2013. gada 12. marta rezolūciju par ekonomiskās krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām1,

– ņemot vērā tā 2013. gada 11. jūnija rezolūciju par sieviešu mobilitāti izglītības un 
profesionālajā jomā ES2,

– ņemot vērā tā 2013. gada 12. marta rezolūciju par dzimumu stereotipu izskaušanu Eiropas 
Savienībā3,

– ņemot vērā tā 2012. gada 11. septembra rezolūciju par sieviešu nodarbinātības apstākļiem 
pakalpojumu nozarē4,

– ņemot vērā tā 2010. gada 10. februāra rezolūciju par sieviešu un vīriešu līdztiesību 
Eiropas Savienībā — 2009. gads5, 2011. gada 8. februāra rezolūciju par sieviešu un
vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā — 2010. gads6 un 2012. gada 13. marta rezolūciju 
par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā — 2011. gads7,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

A. tā kā lielākās daļas Eiropas iedzīvotāju dzīves līmenis turpina pasliktināties, jo īpaši 
attiecībā uz sievietēm, kuru bezdarba līmenis 27 ES dalībvalstīs 2012. gada pēdējā 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0073.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0247.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0074.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0322.
5 OV C 341E, 16.12.2010., 35. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0085.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0069.
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ceturksnī bija 10,8 %1;

B. tā kā kopš 2007. gada nabadzība Eiropas Savienībā ir pieaugusi un mājsaimniecību 
ienākumi samazinājušies, turklāt 24,2 % ES iedzīvotāju pašlaik draud nabadzība vai 
sociālā atstumtība; tā kā šīs problēmas īpaši skar bērnus, par kuriem bieži vien rūpējas 
sievietes, un ir pieaudzis arī bezdarbs, to mājsaimniecību skaits, kurās nav nodarbināto, un 
bezdarbnieki ir kļuvuši vēl nabadzīgāki;

C. tā kā ES pašlaik piedzīvo vissmagāko ekonomikas un finanšu krīzi kopš 20. gadsimta 
30. gadu Lielās depresijas; tā kā šo krīzi ir saasinājuši tā dēvētie taupības pasākumi, kurus 
dalībvalstīm lika piemērot ES iestādes, īstenojot ekonomikas pārvaldības politiku (saskaņā 
ar Stabilitātes un izaugsmes paktu, Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu, 
paktu „Euro plus”, Budžeta līgumu) un finansiālā atbalsta programmas;

D. tā kā nepilna laika nodarbinātība krīzes laikā ir palielinājusies un tā joprojām ir visbiežāk 
sastopamā nodarbinātības forma sievietēm (no 30,8% 2007. gadā pieaugot līdz 32,1 % 
2010. gadā); tā kā ir palielinājusies arī piespiedu nepilna laika nodarbinātība, kas 
2012. gadā veidoja 24 % no sieviešu kopējās nepilna laika nodarbinātības (salīdzinājumā 
ar 20 % 2007. gadā)2;

E. tā kā sievietes jo īpaši skar nestabilas nodarbinātības problēma, viņas cieš no 
diskriminācijas darba samaksas ziņā un biežāk veic nepilna laika darbu, kas nozīmē to, ka 
salīdzinājumā ar vīriešiem viņas mazāk nopelna, ir mazāk aizsargātas sociālajā jomā un 
viņām ir grūtāk kļūt ekonomiski neatkarīgām un veidot karjeru;

F. tā kā saistībā ar krīzi piemērotā politika sevišķi smagi skar neaizsargātās iedzīvotāju 
grupas, jo īpaši sievietes, kuras šo ietekmi sajūt gan tieši — zaudējot darbu, saņemot 
mazākas algas, pensijas un pabalstus un zaudējot darba nodrošinājumu —, gan arī netieši 
— sabiedrisko pakalpojumu un sociālās aprūpes budžeta samazinājuma dēļ;

G. tā kā vairāku faktoru dēļ ir samazinājušies sieviešu ienākumi, algu nevienlīdzībai Eiropas 
Savienībā 2011. gadā sasniedzot 16,2 %, bet Igaunijā, Čehijas Republikā, Austrijā, Vācijā 
un Grieķijā — pārsniedzot 20 %3;

H. tā kā 2011. gadā 78 % sieviešu norādīja, ka katru dienu viņas veic mājsaimniecības darbus 
(salīdzinājumā ar 37 % vīriešu4), un tā kā elastīgs darbalaiks galvenokārt attiecas uz 
nepilna laika darba ņēmējiem, no kuriem lielākā daļa ir sievietes, tādējādi viņas biežāk 
nekā vīriešus skar iknedēļas izmaiņas darba grafikā, līdz ar to viņām ir grūti atrast 
līdzsvaru starp ģimenes un darba dzīvi;

I. tā kā 2012. gada aprīlī starp UN Women un ES tika parakstīts saprašanās memorands, 
vēlreiz apliecinot partnerattiecības starp abām organizācijām un to apņemšanos veicināt 
un atbalstīt spēju veidošanu dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanai visās politikas 
jomās un programmās, un nodrošināt pietiekamus valstu plānus un budžetus dzimumu 

                                               
1 SWD(2013)0171 final.
2 SWD(2013)0171 final.
3 Progress vīriešu un sieviešu līdztiesības jomā 2012. gadā — stratēģijas „Eiropa 2020”iniciatīva.
4 Eurofound, Trešais Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums, 57. lpp.
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līdztiesības saistību īstenošanai1,

Ekonomiskā neatkarība un darba samaksas vienlīdzība

1. uzsver, ka elastīgam darbalaikam vajadzētu būt darba ņēmēja pieņemtam, nevis darba 
devēja noteiktam vai uzspiestam lēmumam; noraida elastības un līgumiskās nenoteiktības 
situācijas, kas neļauj veidot ģimeni un nenodrošina tās stabilitāti;

2. aicina dalībvalstis pastiprināt sarunas par darba koplīgumu slēgšanu un nodrošināt to 
pilnvērtīgu izmantošanu valsts un privātajā sektorā kā neaizstājamu instrumentu, ar kuru 
var regulēt darba tiesiskās attiecības, cīnīties pret diskrimināciju attiecībā uz darba algu un 
veicināt līdztiesību;

3. aicina dalībvalstis ievērot principu „vienlīdzīga darba samaksa par vienādu darbu vai 
vienlīdz vērtīgu darbu” un pastiprināt valsts mehānismus darba inspekcijām, kā arī 
metodikas pieņemšanai, lai noteiktu darba vērtību ražošanas ķēdē un apzinātu, piemēram, 
to, kā uzņēmumos veidojas daļēji kvalificēta vai nekvalificēta darba samaksas kategorijas, 
kuras pārstāv galvenokārt sievietes;

4. aicina dalībvalstis cīnīties pret visām nestabilas nodarbinātības izpausmēm, ievērojot 
principu, ka pastāvīgajām amata vietām ir jānodrošina atbilstoši līgumi, un pieņemt aktīvu 
nodarbinātības politiku, lai paaugstinātu darba līmeni un kvalitāti un veicinātu jaunu 
darbavietu radīšanu;

5. īpaši mudina dalībvalstis palielināt ieguldījumus sabiedriskajos pakalpojumos, jo īpaši 
veselības aprūpes pakalpojumos saistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību;

6. aicina dalībvalstis palielināt bērnu atbalstam paredzēto budžetu, lai valstī paplašinātu 
bērnudārzu, mazbērnu novietņu un to sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju tīklu, kuri 
nodrošina ārpusklases pasākumus bērniem;

Līdztiesība lēmumu pieņemšanā

7. uzsver, ka, lai veicinātu sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, ir jāiesniedz 
priekšlikums, kurā noteikti pasākumi cīņai pret stereotipiem un aizspriedumiem saistībā ar 
sieviešu lomu, kā arī īpaša politika, kas atbalsta vienlīdzīgas tiesības un iespējas 
ekonomiskajā, sabiedriskajā, politiskajā un kultūras dzīvē (lai cīnītos pret neregulāru un 
neparedzamu darbalaiku, piemērojot taisnīgu atlīdzību un vienlīdzīgu samaksu par darbu, 
un paplašinātu bērnudārzu, mazbērnu novietņu un skolu tīklu valstī), veicinot sieviešu 
līdzdalību visos sabiedriskās un politiskās dzīves līmeņos;

Vardarbība pret sievietēm

8. konstatē, ka tā dēvētās taupības politikas dēļ ir palielinājusies nabadzība un sociālā 
atstumtība, tāpēc pieaug sieviešu tirdzniecība, seksuālā izmantošana un prostitūcija un ir 
pazīmes, ka pieaug arī vardarbība ģimenē, jo tajā palielinās sociālā spriedze, un ka 
sievietes pašlaik jūtas ekonomiski atkarīgākas no saviem pāridarītājiem;

                                               
1 Saprašanās memorands starp Eiropas Savienību un ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju 
veicināšanas iestādi (UN Women).
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9. ar bažām konstatē, ka saskaņā ar datiem, kas sniegti Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta ziņojumā „Pārskats par Pekinas Rīcības platformas īstenošanu ES dalībvalstīs. 
Vardarbība pret sievietēm. Cietušo atbalsts” (2012), profesionālo apmācību un 
finansējuma ilgtspēju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, apvienībām un NVO, kas 
palīdz sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē, ir nepārprotami ietekmējuši tā dēvētie 
taupības pasākumi, apdraudot šādu pakalpojumu turpmāko sniegšanu, un ka no cilvēces 
attīstības viedokļa tas ir apkaunojošs solis atpakaļ; atgādina, ka starp dalībvalstīm pastāv 
milzīga nevienlīdzība atbalsta pakalpojumu pieejamības ziņā un ka garantēts un 
pietiekams valsts finansējums tiek nodrošināts Dānijā, Nīderlandē un Austrijā;

10. iesaka dalībvalstīm paplašināt bezmaksas pakalpojumu klāstu sabiedrības veselības 
aizsardzības jomā, lai atbalstītu sievietes, kuras ir pakļautas vardarbībai, un palielināt 
uzņemto bēgļu skaitu un to iespējas, sniedzot specializētu palīdzību dažādu tautību 
sievietēm vairākās valodās;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām.
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PASKAIDROJUMS

2012. gadā, kad tika īstenota ES noteiktā taupības politika, jo īpaši ekonomikas pārvaldības 
jomā, un kad triju prezidentvalstu komanda veica intervenci trīs ES valstīs (Grieķijā, Īrijā un 
Portugālē), referente pievērsa uzmanību reālās dzīves problēmām, kas skar ļoti daudzu 
sieviešu ikdienas dzīvi Eiropas Savienībā. 
2012. gadā Eiropas Savienībā bija par 2,145 miljoniem vairāk bezdarbnieku nekā 2011. gadā. 
Nabadzības riskam bija pakļauti 26 % sieviešu un 23,9 % vīriešu.
Miljoniem sieviešu saskaras ar bezdarba, nestabilas nodarbinātības, atalgojuma reālās vērtības 
un pensiju tiesību samazināšanās, zemas darba samaksas un algu diskriminācijas problēmām. 
Jauno sieviešu situācija ir ārkārtīgi nenoteikta, jo viņas saskaras gan ar grūtībām piekļūt darba 
tirgum (jauniešu bezdarba līmenis ir 23,1 %), gan ar darba nestabilitāti, kurai tās ir pakļautas, 
un tas apdraud viņu ekonomisko neatkarību, kas ir ļoti svarīga to vienlīdzīgai līdzdalībai. 
Labākas dzīves meklējumos daudzas sievietes un jaunietes ir spiestas emigrēt.
Daudzas sievietes, kas strādā rūpniecības, tirdzniecības un sociālajā jomā ar intensīvu darba 
grafiku un zemu atalgojumu, pat būdamas nodarbinātas, dzīvo nabadzībā. Aizvien vairāk 
nodarbināto sieviešu savu profesionālo darbību apvieno ar citiem darbiem, lai varētu apgādāt 
sevi un savas ģimenes, kuras bieži vien ir skāris bezdarbs. Sievietēm ir arī jāsaskaras ar 
skarbo realitāti, lūdzot palīdzību, kad viņām nav naudas, lai pabarotu bērnus. Kvalificētu 
tehnisko un akadēmisko darbinieču sociāli profesionālais statuss pazeminās un dzīves 
kvalitāte pasliktinās.

2012. gadā Eiropas Savienībā bija 25,4 miljoni bērnu, kuriem draudēja nabadzība vai sociālā 
atstumtība. Tā ir dramatiska sociāla problēma, ar kuru parasti visvairāk cīnās un kuras ietekmi 
cenšas samazināt tieši sievietes. Samazinot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai paredzēto 
budžetu, samazinās izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un sievietēm 
bieži vien tiek liegta pienācīga aprūpe grūtniecības laikā. Vēl grūtāk bezdarba situācijā ir 
pieņemt sociālo pabalstu samazināšanu, ar ko saskaras daudzas ģimenes.

Ir skaidrs, ka tik bieži piesauktā vajadzība stiprināt sieviešu līdzdalību politiskajā, 
sabiedriskajā, kolektīvajā un kultūras dzīvē ir apdraudēta, jo īpaši tām sievietēm, kuras 
pārstāv sabiedrības zemākos slāņus. 
Kā redzams, lai gan nevienlīdzība pastāv pašās valstīs, tā kļūst aizvien izteiktāka starp 
valstīm. Vidējais bezdarba līmenis eurozonas dienvidu valstīs un tās perifērijā 2012. gadā 
sasniedza 17,3 %, kamēr eurozonas ziemeļu un centrālajās valstīs tas apstājās pie 7,1 %. 
Nabadzība pieauga divās trešdaļās dalībvalstu, bet ne atlikušajā trešdaļā.
Lai atrisinātu bagātību uzkrāšanas problēmas, lielās ekonomiskās un finanšu grupas izvēlējās 
tādus risinājumus kā lielu ģeogrāfisku apgabalu izveide, kuros tiek nodrošināts lēts 
darbaspēks, ļaujot bagātībai krāties lielo ekonomisko grupu rokās, un sabiedrisko 
pakalpojumu iznīcināšana un padarīšana par jaunu peļņas avotu privatizācijas ceļā. ES un 
vairāku valstu valdības centās šīs idejas īstenot praksē.

Tas, ko pašlaik dēvē par ekonomikas un finanšu krīzi, ir arī demokrātijas un dzimumu 
līdztiesības krīze. Tā ir to panākumu krīze, kas tika gūti gadsimtu gaitā un par kuriem cīnījās 
vairāku paaudžu sievietes. 
Referente uzsver, ka šo politiku nav iespējams īstenot, cenšoties „novērst” vai „mazināt” tās 
ietekmi uz dzimumu līdztiesību, kā bieži vien tiek ierosināts. Ar šādu politiku dzimumu 
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līdztiesība nav iespējama. Tāpēc ziņojumā ir ierosināti šādi pasākumi, lai neitralizētu šīs 
sociālās un ekonomikas politikas ietekmi:

– veicināt tiesības uz darbu, kurā tiek ievērotas tiesības, izmantojot sieviešu radošo un 
produktīvo potenciālu, lai nodrošinātu to vienlīdzīgu līdzdalību visās darbības un 
ekonomiskās un sociālās attīstības jomās;

– nodrošināt tiesības uz darbu, kurā tiek ievērotas tiesības, izskaust tiešo un netiešo 
diskrimināciju attiecībā uz darba algu un ļaut sievietēm izmantot tiesības apvienot darbu 
ar bērnu audzināšanu, par to netiekot sodītām; 

– palielināt algas un pensijas, garantēt pienācīgu sociālās aizsardzības līmeni sakarā ar 
bezdarbu, slimību, maternitāti un paternitāti, invaliditāti un vecuma iestāšanos un 
nodrošināt visām sievietēm vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīviem sabiedrības veselības 
aprūpes pakalpojumiem, kas tiek sniegti bez maksas;

– novērst galvenos cēloņus un faktorus, kas ir pamatā nabadzībai un sociālajai atstumtībai, 
kā arī prostitūcijas un sieviešu un bērnu tirdzniecības pieaugumam, un palielināt 
finansējumu iestādēm un organizācijām, kas sniedz atbalstu vardarbībā cietušām 
sievietēm.


