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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par vīriešu un sieviešu līdztiesību Eiropas Savienībā (2009)
(2009/2101(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 2. pantu, 3. panta 2. punktu un 141. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 27. februāra ziņojumu „Vīriešu un sieviešu līdztiesība 
— 2009” (COM(2009)0077,

– ņemot vērā Komisijas 2000. gada 7. jūnija paziņojumu „Ceļā uz Kopienas pamatstratēģiju 
vīriešu un sieviešu līdztiesības jomā (2001–2005)” (COM(2000)0335) un Komisijas 
2000., 2001., 2002., 2004., 2005., 2006., 2007. un 2008. gada ziņojumu par sieviešu un 
vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā (attiecīgi COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, 
COM(2007)0049 un COM(2008)0010),

– 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)1,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. oktobra paziņojumu „Stabilāks darba un privātās 
dzīves līdzsvars — spēcīgāks atbalsts profesionālās, privātās un ģimenes dzīves 
saskaņošanai” (COM(2008)0635), 

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā piemērot 
vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas 
personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK COM(2008)0636, ar ko Komisija 
iepazīstināja 2008. gada 3. oktobrī,

– ņemot vērā 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 (COM(2008)0637), ar ko 
Komisija iepazīstināja 2008. gada 3. oktobrī,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. oktobra ziņojumu „Barselonas mērķu īstenošana 
attiecībā uz pirmsskolas vecuma bērnu aprūpes pakalpojumiem” (COM(2008)0638),

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību ratifikācijas 
norisi (EPLS Nr. 197),

– ņemot vērā Dzimumu līdztiesības darbības plānu, ko 2005. gada 22. martā pieņēma 
Eiropas sociālie partneri,

                                               
1 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.



PE429.680v01-00 4/9 PR\792550LV.doc

LV

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu, ko pieņēma Eiropadomes 2006. gada 
23. un 24. marta sanāksmē,

– ņemot vērā 2006. gada 24. oktobra rezolūciju par sieviešu imigrāciju: imigranšu loma un 
vieta Eiropas Savienībā1,

– ņemot vērā 2007. gada 13. marta rezolūciju par Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā 
(2006-2010)2,

– ņemot vērā Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevējas komitejas 2007. gada 
22. martā pieņemto atzinumu par atšķirīgu atalgojuma līmeni sievietēm un vīriešiem,

– ņemot vērā 2008. gada 3. septembra rezolūciju par sieviešu un vīriešu līdztiesību —
2008. gads3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. novembra rezolūciju ar ieteikumiem 
Komisijai par to, kā piemērot principu par vienādu atalgojumu sievietēm un vīriešiem4,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu un 119. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A7-0000/2009),

A. tā kā Eiropas Savienību pašlaik skar liela mēroga ekonomiskā, finanšu un sociālā krīze, 
kas īpaši ietekmē sieviešu stāvokli darba tirgū un privātajā dzīvē;

B. tā kā profesionālās un sektoriālās segregācijas dēļ un saskaņā ar pieejamajiem datiem 
krīzes sākums vairāk skāra vīriešus nekā sievietes; tā kā pieejamos datos tomēr nav ņemts 
vērā nepilnas slodzes darbs, lai gan 31,1 % darba ņēmēju sieviešu strādā daļēju slodzi 
salīdzinājumā ar 7,9 % darba ņēmējiem vīriešiem; tā kā sabiedrisko pakalpojumu jomā 
valda sieviešu pārsvars, bet izglītības, veselības aizsardzības un sociālās palīdzības jomā 
nodarbināto vidū sieviešu ir divas trešdaļas; tā kā krīze var divkārt smagi skart sievietes, 
ja turpmāk tiks noteikti budžeta ierobežojumi, kas var negatīvi ietekmēt sabiedrisko 
pakalpojumu piedāvājumu;

C. tā kā parasti sievietes, īpaši vientuļās mātes un par 65 gadiem vecākas sievietes vairāk 
apdraud nabadzība un tā kā krīzes kontekstā viņu situācija var pasliktināties;

D. tā kā sieviešu nodarbinātības līmenis 2008. gadā bija 59,1%, bet tā pastāvīgais kāpums 
kopš 2000. gada neizraisīja sieviešu nodarbinātības apstākļu uzlabošanos un tā kā viņas 
joprojām cieš no profesionālās un sektoriālās segregācijas;

E. tā kā sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirība ir liela (starp 14 % un 17,4 %) un nemainīga 
kopš 2000. gada, neskatoties uz daudzkārtējiem Komisijas noteiktajiem pasākumiem un 
dalībvalstu apņemšanos;

F. tā kā EK līguma 119. pantā, kas ir kļuvis par 141. pantu, ir noteikts, ka „visas dalībvalstis 
nodrošina to, lai tiktu ievērots princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi 

                                               
1 OV C 313 E, 20.12.2006, 118. lpp.
2 OV C 301 E, 13.12.2007, 56. lpp.
3 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0399.
4 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0544.
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vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu” un tā kā šis princips ir nostiprināts ar 
Eiropas Kopienu Tiesas pastāvīgo praksi;

G. tā kā iepriekšminētajā 2008. gada 18. novembra rezolūcijā tiek prasīts, lai Komisija līdz 
2009. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam tiesību akta priekšlikumu par to 
spēkā esošo tiesību aktu pārskatīšanu, kuri attiecas uz vīriešu un sieviešu atalgojuma 
vienlīdzības principa piemērošanu; 

H. tā kā arī vīrieši cieš no profesionālās un sektoriālās segregācijas un no pastāvošajiem 
dzimumu stereotipiem; 

I. tā kā ģimenes un mājas pienākumu dalīšana starp vīriešiem un sievietēm, jo īpaši 
palielinoties vecāku un paternitātes atvaļinājuma izmantošanai, ir neatņemams vīriešu un 
sieviešu līdztiesības veicināšanas un īstenošanas priekšnosacījums;

J. tā kā 2002. gada 15. un 16. marta Barselonas Eiropadomē dalībvalstis tika aicinātas 
pastiprināti rūpēties par to, lai līdz 2010. gadam tiktu izveidotas aprūpes struktūras vismaz 
90 % bērnu vecumā no trīs gadiem līdz obligātajam skolas vecumam un vismaz 33 % 
bērnu vecumā līdz trīs gadiem, bet tā kā vairāk nekā puse no valstīm ir tālu no šo mērķu 
sasniegšanas;

K. tā kā 58,9 % sieviešu Eiropas Savienībā ir universitāšu diploms, tā kā viņu vairākums 
studē tirdzniecību, pārvaldību un tiesības, bet paliek mazākumā atbildīgos uzņēmumu un 
politisko iestāžu amatos; tā kā pārāk mazs skaits sieviešu saņem diplomus informātikas, 
inženierijas un fizikas jomā, un tāpēc viņas ir mazākumā privātajā sektorā, kas ietekmē 
ekonomikas atveseļošanos;

L. tā kā Eiropas Parlamenta deputāšu proporcija no 32,1 % 2004–2009. gada sasaukumā pēc 
2009. gada 7. jūnija Eiropas vēlēšanām palielinājās līdz 35% un tā kā parlamentāro 
komiteju priekšsēdētāju sieviešu proporcija no 25 % ir palielinājusies līdz 41 % un 
Eiropas Parlamentu priekšsēdētāja vietnieču proporcija — no 28,5 % līdz 42,8 %;

M. tā kā migrantes cieš no divkāršas diskriminācijas darba tirgū gan dzimuma, gan migranšu 
statusa dēļ; tā kā viena no piecām augsti kvalificētām migrantēm ieņem mazkvalificētu 
amatu un ņemot vērā sociālajā un mājsaimniecības jomā strādājošo migranšu īpašo 
neaizsargātību;

N. tā kā iepriekšminētajā 2008. gada 3. septembra rezolūcijā dalībvalstis tika aicinātas bez 
kavēšanās ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību, bet 
līdz šim tikai 16 Eiropas Savienības dalībvalstis ir to ratificējušas; 

O. tā kā visu veidu vardarbība pret sievietēm ir svarīga Eiropas Savienības problēma, jo 
aptuveni 20 % līdz 25 % pieaugušu sieviešu cieš no fiziskas vardarbības un vairāk nekā 
10 % sieviešu ir seksuālas vardarbības upuri un tā kā gaidāmā Spānijas Padomes 
prezidentūra ir par vienu no savām prioritātēm noteikusi vardarbības pret sievietēm 
apkarošanu;

P. tā kā seksuālā un reproduktīvā veselība attiecībā uz dzimumorgānu sistēmu, tās funkcijām 
un darbību nozīmē cilvēka vispārējo labsajūtu — gan fizisko, gan garīgo un arī sociālo, 
nevis tikai slimību vai izkropļojumu neesamību;

Q. tā kā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts tika oficiāli izveidots 2006. gadā un bija 
paredzēts, ka tas uzsāks darbību ne vēlāk kā 2008. gada 19. janvārī, bet tas nav noticis, 

1. pauž atzinību Komisijai par to, ka iepriekš minētajā ziņojumā par sieviešu un vīriešu 
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līdztiesību — 2009 tā uzsvēra, cik svarīgi ir stiprināt dzimumu līdztiesības politiku 
nepārtraukti mainīgā ekonomikas kontekstā;

2. uzsver nepieciešamību iekļaut sieviešu un vīriešu līdztiesības politiku ekonomikas 
atveseļošanas Eiropas, valstu un starptautiskajos krīzes novēršanas plānos;

3. konstatē, ka ekonomiskā, sociālā un finanšu krīze ir iespēja Eiropas Savienību padarīt par 
visproduktīvāko un inovatīvāko ekonomiku, kā arī palielināt līdztiesību sabiedrībā, 
stingrāk ievērojot sieviešu un vīriešu līdztiesību;

4. aicina Komisiju sniegt precīzus statistikas datus par krīzes ietekmi uz sievietēm un 
vīriešiem, ņemot vērā bezdarba līmeni, izmaiņas nepilnas slodzes darba laika 
izmantošanā, noteikta un nenoteikta termiņa līgumos, kā arī krīzes apkarošanas politikas 
ietekmi uz sabiedriskajiem pakalpojumiem;

5. aicina dalībvalstis pirms budžeta stingrības politikas noteikšanas analizēt ietekmi atkarībā 
no dzimuma, lai novērstu neproporcionālu ietekmi uz sievietēm, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis uz šo statistikas datu un ietekmes analīzes pamata izstrādāt ekonomikas 
atveseļošanas politiku, ņemot vērā sieviešu un vīriešu īpašās vajadzības un stāvokli, 
piemērojot integrētu pieeju sieviešu un vīriešu līdztiesībai („gender mainstreaming”) un 
veicot budžeta analīzi dzimumu un vīriešu un sieviešu līdztiesības aspektā („gender 
budgeting”); 

6. atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas 2000. gada 23. un 24. marta Eiropadomē noteiktais mērķis 
sasniegt 60 % sieviešu nodarbinātību līdz 2010. gadam drīz tiks sasniegts; negatīvi tomēr 
vērtē lielās atšķirības starp dalībvalstīm — 37,4% Maltā un 74,3 % Dānijā; tāpēc aicina 
dalībvalstis veikt pasākumus, kas nepieciešami direktīvas 2006/54/EK efektīvas 
piemērošanas nodrošināšanai;

7. konstatē, ka sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības joprojām ir lielas un ka pastāv arī 
daudzas atšķirības starp dalībvalstīm; tāpēc neatlaidīgi aicina dalībvalstis piemērot 
direktīvu 2006/54/EK un īpaši atbalstīt principu „par vienādu darbu, vienāda samaksa”;  

8. pauž nožēlu, ka pēc iepriekšminētās Parlamenta 2008. gada 18. novembra rezolūcijas 
Komisija vēl nav iesniegusi tiesību akta priekšlikumu pārskatīt pastāvošos tiesību aktus 
par vienlīdzīga atalgojuma principa piemērošanu vīriešiem un sievietēm; tāpēc aicina 
Komisiju pēc iespējas ātrāk iesniegt šādu priekšlikumu; 

9. atbalsta Komisiju pienākumu neizpildes procedūras pasākumos spēkā esošo direktīvu 
transponēšanas neizpildes sakarībā; uzskata, ka dalībvalstīm ir pēc iespējas ātrāk valsts 
tiesību aktos jātransponē direktīvas par sieviešu un vīriešu līdztiesību; 

10. vēlas, lai pēc iespējas ātrāk tiktu radīta Eiropas sieviešu tiesību harta, lai uzlabotu spēkā 
esošās sieviešu tiesības visā Eiropas Savienībā un lai izveidotu mehānismus, kas 
nodrošina sieviešu un vīriešu līdztiesību visās sociālās, ekonomiskās un politiskās dzīves 
jomās;

11. prasa, lai Komisija un dalībvalstis sāk izpratnes veidošanas kampaņas skolās un darba 
vietās, lai apkarotu pastāvošos dzimumu stereotipus, bet īpaši kampaņas, kurās tiktu likts 
uzsvars uz vīrieša lomu ģimenes pienākumu veikšanā un profesionālās un ģimenes dzīves 
saskaņas nodrošināšanā;

12. uzsver pirmsskolas vecuma bērniem paredzētu aprūpes struktūru nozīmi, jo tās nodrošina 
labāku darba un ģimenes dzīves saskaņu; atbalsta Komisijas rīcību ar mērķi izstrādāt 
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salīdzināmus, laikus pieejamus un kvalitatīvus statistikas datus un katrai dalībvalstij 
piedāvāt īpašus ieteikumus; aicina dalībvalstis darīt visu, lai sasniegtu minētos Barselonas 
Eiropadomes mērķus pirmsskolas vecuma bērniem paredzētu aprūpes struktūru jomā; 

13. pauž atzinību Komisijai par veiktajiem pasākumiem, īpaši par priekšlikumu pārskatīt 
direktīvu 92/85/EEK par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu un direktīvu 86/613/EK 
par pašnodarbinātiem un dzīvesbiedriem, kas palīdz ģimenes uzņēmumos; atkārtoti uzsver 
nepieciešamību pievērsties paternitātes atvaļinājumam un tāpēc aicina Komisiju atbalstīt 
visus pasākumus, kuru mērķis būtu Eiropas līmenī ieviest paternitātes atvaļinājumu;

14. aicina dalībvalstis īpaši likumdošanas ceļā veikt efektīvus pasākumus, kas veicinātu 
sieviešu un vīriešu līdzsvaru atbildīgos uzņēmumu un politisko iestāžu amatos; 

15. atzinīgi vērtē parlamentāro komiteju priekšsēdētāju sieviešu un Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja vietnieču skaita pieaugumu, kā arī deputāšu skaita palielināšanos Eiropas 
Parlamentā pēc 2009. gada Eiropas vēlēšanām, lai gan šis skaits nav tik nozīmīgs, taču 
pieaugums ir reāls;

16. aicina dalībvalstis uzmanīgi pārskatīt savu migrācijas politiku, lai labāk izmantotu augsti 
kvalificētu migranšu kompetenci un nodrošinātu labāku mājsaimniecības un sociālajā 
jomā strādājošo sieviešu aizsardzību ar mērķi samazināt migranšu neaizsargātību un 
veicināt viņu integrāciju, nodrošinot piekļuvi izglītībai, īpaši profesionālai izglītībai un 
mītnes zemes valodas mācībām; 

17. stingri prasa, lai Čehijas Republika, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Itālija, Lietuva, 
Ungārija, Nīderlande, Somija un Zviedrija bez kavēšanās ratificē Eiropas Padomes 
Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību;

18. atgādina, ka vardarbība pret sievietēm joprojām ir būtiska problēma, kas ir jānovērš ar 
jebkādiem līdzekļiem gan Kopienas, gan valstu līmenī, un aicina Komisiju nākamajos 
piecos gados no jauna noteikt vardarbības pret sievietēm apkarošanas dienu; pauž atzinību 
gaidāmai Spānijas prezidentūrai par to, ka tā ir noteikusi vardarbības pret sievietēm 
apkarošanu par prioritāti un aicina nākamās prezidentūras darīt tāpat; 

19. uzsver, ka sievietēm ir jābūt brīvām noteikt savas seksuālās un reproduktīvās tiesības, 
īpaši izmantojot vieglu piekļuvi kontracepcijas līdzekļiem un abortiem; tāpēc tāpat kā 
iepriekš minētajā 2008. gada 3. septembra rezolūcijā atbalsta pasākumus un darbības, 
kuru mērķis ir uzlabot sieviešu piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības dienestiem 
un labāk informēt par viņu tiesībām un pieejamajiem dienestiem; aicina dalībvalstis un 
Komisiju veikt pasākumus, lai veidotu vīriešu izpratni par viņu atbildību seksuālo un 
reproduktīvo jautājumu jomā;

20. atzīmē, ka joprojām tiek veidots Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts un nepacietīgi 
gaida, kad tas pilnībā uzsāks savu darbu;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām. 
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PASKAIDROJUMS
Eiropas Savienību un pasauli skarošā ekonomiskā, finanšu un sociālā krīze ietekmē arī 
sievietes, viņu darba apstākļus, vietu sabiedrībā un sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas 
Savienībā. Tāpēc ir liela nozīme Eiropas Komisijas ziņojuma sakarībā pieņemtajai Eiropas 
Parlamenta rezolūcijai par sieviešu un vīriešu vienlīdzību 2009. gadam. 

Referents vēlas savā ziņojumā uzsvērt daudzveidīgo krīzes ietekmi uz sieviešu stāvokli. 
Nodarbinātības jomā vispirms ir jāpievērš īpaša nozīme nepilnas slodzes darba laika, darbā 
pieņemšanas nosacījumu un atalgojuma izmaiņām. Tā kā sievietes vairāk ir nodarbinātas 
sabiedrisko pakalpojumu, izglītības, veselības aizsardzības un sociālās palīdzības jomās, viņas 
nebija tās, kas krīzes sākumā cieta visvairāk. Tomēr šīs profesionālās segregācijas dēļ 
nākamajos mēnešos krīze viņas varētu skart dubulti — šajās jomās nodarbinātās sievietes var 
skart darba vietu pārstrukturēšana, un šo pakalpojumu izmantotājas būs spiestas ziedot savu 
darba vietu, lai pienākumus veiktu pašas (īpaši bērnu aprūpe, bet arī palīdzība vecākiem 
cilvēkiem, mācību atbalsts u. t. t.). Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstu valdības ņemtu vērā 
budžeta samazināšanas politikas iespējamo ietekmi uz sievietēm. Nekādā gadījumā to nedrīkst 
darīt uz sieviešu rēķina, un nekādā gadījumā nedrīkst pārskatīt sieviešu un vīriešu līdztiesības 
politiku.

Tomēr krīzei ir arī milzīgs potenciāls — dalībvalstīm un Eiropas Savienībai ir jāpārskata 
politikas noteikšanas veids. Jauna sabiedrība, kas balstīta uz patiesu līdztiesību, ir iespējama. 
Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jāsaprot, ka tagad noteikti visās politikas jomās jāņem 
vērā sieviešu un vīriešu līdztiesība. Sievietēm pašām pienākas noteicošā loma. Piemēram 
Islandes valdība iecēla sievietes par to banku vadītājām, kuru bankrots veicināja valsts 
ekonomikas sabrukumu. Piemēram, Ceram Business School Uzņēmumu feminizācijas 
observatorijas pētījums atklāja, ka uzņēmumi, kuru vadībā ir lielāks sieviešu īpatsvars, šogad 
ir piedzīvojuši mazāku kritumu biržā. Jautājums nav par vīriešu aizstāšanu ar sievietēm, bet 
par sieviešu lielāku iesaistīšanu uzņēmu vadībā un sabiedrībā kopumā, lai neatkārtotos 
pagātnes kļūdas. 

Mums ir jāpriecājas par sieviešu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos Eiropas Savienībā —
mēs esam tuvu Barselonas mērķu sasniegšanai un varam ar to lepoties. Nodarbinātība 
nodrošina sievietēm finansiālu neatkarību, statusu un piesaisti sabiedrībai, kas viņām var būt 
izdevīga. Tomēr ar nožēlu ir jāatzīst, ka līdz ar šā nodarbinātības līmeņa palielināšanos, nav 
uzlabojušies darba apstākļi — sievietes visbiežāk strādā nepilnu darba laiku un/vai viņu darba 
līgumi ir ar noteiktu termiņu, turklāt viņas visbiežāk ir nodarbinātas amatos ar zemu 
atalgojumu. 

Referents vēlas atgādināt, ka princips „par vienādu darbu vienāda alga” pastāv Kopienas 
tiesību aktos kopš 1957. gada. Eiropas Savienība šajā jomā bija pioniere. Tomēr pēc 
52 gadiem mums ar nožēlu ir jākonstatē, ka šis princips joprojām netiek piemērots vispārēji.  
Turklāt arī sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības ir lielas un nemainās kopš 2000. gada, 
neskatoties uz dažādajiem Eiropas tiesību aktiem. Par to liecina skaitļi (starp 14 % un 17,4 % 
saskaņā ar dažādām Eiropas Komisijas aprēķinu metodēm kopš 2000. gada), bet patiesība ir 
vēl skarbāka — sievietei ir jāstrādā līdz 22. februārim (t. i. 418 kalendārās dienas), lai 
nopelnītu tik pat, cik nopelna vīrietis gada laikā; saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2008. gada 
18. novembra rezolūciju par to, kā piemērot principu par vienādu atalgojumu sievietēm un 
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vīriešiem, lai novērstu šo neciešamo situāciju, dalībvalstīm ir jāpiemēro un jāpanāk dažādu 
spēkā esošu tiesību aktu piemērošana, īpaši Direktīvas 2006/54/EK par tāda principa 
īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
nodarbinātības un profesijas jautājumos, piemērošana. 

Sieviešu un vīriešu algas atšķirības, profesionālā segregācija, dzimumu stereotipi ietekmē arī 
vīriešus. Pastāvīgi mainīgā sabiedrībā vīriešiem ir jāspēj atrast savu vietu. Tādējādi papildus 
daudzajām sabiedrībai kopumā paredzētajām apziņas veidošanas kampaņām, būtu lietderīgi 
izstrādāt īpašas vīriešiem paredzētas kampaņas, kurās tiktu rādīti vīrieši, kas ieņem tādus 
amatus vai veic pienākumus, kas parasti ir paredzēti sievietēm. Mums ir jāpanāk, lai 
kolektīvajā apziņā iegultos ainas, kas ir pretējas dzimumu stereotipiem, lai neviens vairs 
nebūtu pārsteigts par sievieti, kas vada autobusu vai vīrieti, kas mazgā veļu. Sievietes un 
vīrieši būs ieguvēji līdztiesīgākā, no stereotipiem atbrīvotā sabiedrībā. 

Neskatoties uz to, ka Eiropas Komisija savā ziņojumā nav minējusi vardarbību pret sievietēm, 
tā ir tēma, ko referents ir vēlējies uzsvērt savā ziņojumā. Gaidāmā Spānijas prezidentūra ir 
noteikusi vardarbības pret sievietēm apkarošanu par vienu no svarīgākajām prioritātēm. Šī ir 
viena no visai sabiedrībai īpaši svarīgajām cīņām, kura būtu jāliek priekšplānā arī citām 
prezidentūrām. 

Visbeidzot īpaša uzmanība ir jāpievērš migrējošo sieviešu jautājumam — divkārt 
diskriminētām, viņām ir jāpārvar daudzas grūtības, lai iekļautos mūsu sabiedrībā. Tāpēc 
mums ir jādara viss, lai atvieglotu viņu integrāciju, tostarp sniedzot skaidru un precīzu 
informāciju par viņu tiesībām, bet jo īpaši — nodrošinot mītnes valsts valodas mācībās. 
Dzīves vietas valsts valodas zināšanas dod iespēju atklāties citiem, pilnīgi iesaistīties 
sabiedrībā un pilnveidoties. 


