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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītiem aspektiem
(2009/2204(INI))

Eiropas Parlaments,

– 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 Komisijas 2008. gada 26. novembra paziņojumu par Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plānu (COM(2008)0800),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 4. marta paziņojumu Eiropadomes pavasara sanāksmei 
par impulsiem Eiropas atveseļošanai (COM(2009)0114),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 24. novembra darba dokumentu „Apspriešanās par 
topošo ES stratēģiju 2020. gadam” (COM(2009)0647),

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

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

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 18. decembra ziņojumu „Vīriešu un sieviešu 
līdztiesība — 2010” (COM(2009)694),

– 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 ziņojumus 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/EC par 
tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija)1,

– 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) un ar kuru 
Komisija iepazīstināja 2008. gada 3. oktobrī,

                                               
1 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
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– 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), un ar kuru 
Komisija iepazīstināja 2008. gada 3. oktobrī,

– 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,

– ņemot vērā ieteikuma priekšlikumu Eiropas Padomes sanāksmei par ekonomikas un 
finanšu krīzes ietekmi uz sievietēm (Dok. 11891, 2009. gada 4. maijā),

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

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

– 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 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 vīriešiem un sievietēm4,

– ņemot vērā 2009. gada 6. maija rezolūciju par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir 
atstumti no darba tirgus5,

– ņemot vērā 2009. gada 8. oktobra rezolūciju par pasaules finanšu un ekonomikas krīzes 
ietekmi uz jaunattīstības valstīm un attīstības sadarbību6,

– ņemot vērā Statistikas biroja aktuālos datus (Statistics in Focus 53/2009) „Straujš 
bezdarba līmeņa pieaugums ES”, 

                                               
1 OV C 316E, 20.12.2006., 118. lpp.
2 OV C 301 E, 13.12.2007., 56. lpp.
3 OV C 292E, 4.12.2009., 35. lpp.
4 OV C 16E, 22.1.2010., 21. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0371.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0029.



PR\806001LV.doc 5/15 PE439.236v01-00

LV

– ņemot vērā Statistikas biroja aktuālos datus (Statistics in Focus 97/2009) „Recesija ES-
27 — lejupslīdes ilgums un dziļums atšķirīgs pasākumu ziņā un valstu vidū”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā pasaules ekonomika saskaras ar vissmagāko recesiju kopš Lielās depresijas, 
atstājot sekas sociālajā jomā visā ES un ārpus tās;  tā kā ekonomikas un finanšu krīze 
Eiropā jo īpaši smagi ietekmē sievietes un tā šim jautājumam līdz šim vajadzīgo 
uzmanību nav pievērsusi ne Padome, ne Komisija, ne dalībvalstis;

B. tā kā daudz uzmanības ir ticis veltīts būvniecības un automobiļu nozarēm, kurās dominē 
vīrieši, turpretī tas netika darīts attiecībā uz mazumtirdzniecību, pakalpojumiem un 
tūrisma nozari, ko krīze skārusi tikpat nelabvēlīgi; tā kā ir steidzami jārīkojas, lai 
noteiktu, kā ekonomikas un sociālā krīze ietekmējusi dzimumu līdztiesības aspektu, un 
risinātu problēmas valstu un Eiropas mēroga ekonomikas atveseļošanas plānos;

C. tā kā tradicionāli domājošie ekonomisti ir norādījuši, ka kreditēšanas krīze, ar ko sākās 
recesija, faktiski bija vīriešu radīta katastrofa; tā kā par reaģēšanas veidiem valsts un 
starptautiskā mērogā — un kuros netiek ievērots dzimumu aspekts — arī ir lēmuši 
galvenokārt vīrieši; tā kā ir svarīgi, lai lēmumu pieņemšanas procesā politiskajā, 
ekonomikas un finanšu jomā pilnībā tiktu iesaistītas sievietes;

D. tā kā pētījumi par dzimumu aspektu ir pierādījuši, ka sievietes rīkojas atšķirīgi, 
cenšoties izvairīties no riska un pievēršot vairāk uzmanības ilgtermiņa perspektīvai; 

E. tā kā ekonomiskās aktivitātes atslābums, iespējams, ietekmēs vairāk sievietes nekā 
vīriešus; tā kā ir risks, ka notiekošā recesija kavēs attīstību vai pat nojauks sasniegto un 
ka būs ilgtermiņa sekas sociālās aizsardzības sistēmās, sociālās integrācijas un 
demogrāfijas jomās;

F. tā kā dzimumu līdztiesības pasākumi ir tikuši atcelti vai atlikti un iespējamajiem 
turpmākajiem valsts budžeta samazinājumiem būs negatīvas sekas uz sieviešu 
nodarbinātību un uz līdztiesības veicināšanu; tā kā iepriekš minētās Direktīvas 
2006/54/EK atbilstīga ieviešana kļūst arvien svarīgāka;

G. tā kā ekonomikas lejupslīdi nevajadzētu izmantot, lai palēninātu saskaņošanas politikas 
īstenošanu un samazinātu līdzekļus aprūpes pakalpojumiem un atvaļinājumu noteikumu 
izpildei, kas jo īpaši ietekmē sieviešu piekļuvi darba tirgum;

H. tā kā Zviedrijas prezidentūras Padomes 2009. gada 30. novembra sanāksmes 
secinājumos1 aicināts, lai dalībvalstis un Komisija stiprinātu dzimumu līdztiesības 
aspektu ES stratēģijā 2020. gadam; tā kā Komisijas konsultatīvajā dokumentā par ES 

                                               
1 Padomes secinājumi par dzimumu līdztiesību: stiprinot izaugsmi un nodarbinātību — ieguldījums Lisabonas 
stratēģijā laika posmam pēc 2010. gada. Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību 
jautājumu Padomes sanāksme Briselē 2009. gada 30. novembrī.
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stratēģiju 2020. gadam tas nav ņemts vērā, jo tajā nav pat minēta integrētā pieeja 
dzimumu līdztiesības īstenošanai; tā kā tomēr ir būtiski integrēt dzimumu līdztiesības 
principu jaunajā finanšu un ekonomikas struktūrā un politikā un nodrošināt, lai 
atveseļošanas plāni un strukturālās pielāgošanas programmas tiktu novērtētas saistībā ar 
to ietekmi uz dzimumu līdztiesības aspektu un tajos tiktu integrēts dzimumu līdztiesības 
princips;

I. tā kā jo īpaši ekonomiskās recesijas laikā iedzīvotāji, kuriem jau draud nabadzības risks, 
kļūst vēl neaizsargātāki; tā kā centieni un vispārējie risinājumi nabadzības izskaušanai, 
par ko vienojās Lisabonas Eiropadomē jau 2000. gadā, ir kļuvuši par neatliekamu 
jautājumu; tā kā īpaša vērība būtu jāvelta to iedzīvotāju grupu aizsardzībai, kuras 
saskaras ar daudzējādiem nelabvēlīgiem apstākļiem, un būtu jānodrošina to integrācija 
sabiedrībā;

J. tā kā no nabadzības un sociālās atstumtības vislabāk var pasargāt kvalitatīva pilnas 
slodzes nodarbinātība, ietverot pienācīgas kvalitātes darbavietas; tā kā ir būtiski 
izstrādāt un ieviest pamatnostādnes, tostarp nodrošinot piekļuvi finansiāli pieņemamiem 
un pieejamiem aprūpes pakalpojumiem, kas būtu atbilstīgi gan sievietēm, gan vīriešiem;

K. tā kā pētījumi liecina, ka vardarbība pret sievietēm pieaug laikā, kad vīrieši 
ekonomiskās krīzes dēļ tiek atbrīvoti no darba un viņiem tiek atņemtas īpašumtiesības; 
tā kā ekonomiskais stress bieži vien izraisa biežāku, vardarbīgāku un bīstamāku 
ļaunprātīgu izmantošanu,

1. norāda, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no ES mērķiem un tāpēc ir svarīgs 
princips ikvienā politikas jomā, reaģējot uz ekonomikas un finanšu krīzi un īstenojot 
pāreju uz laikposmu pēc krīzes, ievērojot ilgtermiņa holistisku pieeju; uzsver, ka 
dzimumu līdztiesība pati par sevi ir mērķis, nevis tikai līdzeklis ekonomiskās izaugsmes 
sasniegšanai;

2. uzsver Komisijas atzinumos pausto par to, ka pašreizējā krīze ir palielinājusi bažas, ka 
sasniegumi dzimumu līdztiesības jomā ir apdraudēti un ka recesijas sekas radīs lielāku 
slogu sievietēm; uzsver, ka ekonomikas un finanšu krīze skar personas atšķirīgi atkarībā 
no dzimuma tās cēloņu un seku ziņā;

3. norāda, ka sieviešu integrācija darbavietā pēdējās desmitgadēs nozīmē ne tikai krīzes 
lielāku tiešo ietekmi uz sievietēm pašām, bet arī uz mājsaimniecībām, kuru ienākumus 
ievērojami iespaidos tas, ka darbu zaudē sievietes; aicina Eiropas Savienības iestādes un 
dalībvalstis ņemt vērā krīzes slēptās izmaksas, tostarp atšķirīgās un bieži vien 
neapzinātās sekas, kādas tiek atstātas uz abu dzimumu personām;

4. norāda, ka makroekonomikas politikas virzieni pārsvarā saistīti ar to, ka pieaug darba 
dalīšana pa dzimumiem, sieviešu nodarbinātības destabilizācija, slēdzot 
apakšuzņēmuma līgumus, palielinās sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības, sievietēm 
samazinās veselības aprūpes un izglītības pieejamība valsts pakalpojumu privatizācijas 
dēļ, pieaug nevienlīdzība kredītu, zemes un īpašuma pieejamībai un palielinās sieviešu 
īpatsvars nabadzīgo iedzīvotāju vidū;
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5. pauž nožēlu, ka daudz sieviešu jau zaudējušas darbu vai zina, ka to zaudēs, jo īpaši tās 
sievietes, kas nodarbinātas mazumtirdzniecībā, pakalpojumu un tūrisma jomā, kā arī 
sievietes, kurām ir nepilnas slodzes darbs vai nestabils darbs; uzsver to, ka vienlaikus ar 
kritumu mikrokredītu saņemšanā sagaidāms, ka samazināsies ieņēmumi 
pašnodarbinātām sievietēm; uzsver, ka var prognezēt neproporcionālu sieviešu bezdarba 
līmeņa celšanos, spriežot pēc paziņojojumiem par budžeta samazinājumu valsts sektorā, 
jo sievietes ir neproporcionāli daudz nodarbinātas izglītības, veselības un sociālo 
pakalpojumu jomā; 

6. atzinīgi vērtē Statistikas biroja apkopoto statistiku pa dzimumiem; taču uzskata, ka 
vairāk uzmanības būtu jāvelta bezdarba līmenim attiecībā uz nepilnas slodzes 
nodarbinātību (jomu, kura bieži vien netiek iekļauta statistikā par bezdarbu); norāda, ka 
bezdarbs ilgtermiņā, zemākas algas un mazāk vidējo darba stundu ir apstākļi, kuriem, 
iespējams, ir pamatīgas sekas it sevišķi attiecībā uz sieviešu atalgojumu, sociālās 
nodrošināšanas pabalstiem un ilgtermiņā uz pensijām;

7. norāda, ka darba ņēmējas migrantes krīze ietekmē tāpat kā viņu ģimenes piederības 
valstī; atsaucas uz to, ka sieviešu migrācijas apjoms bieži vien nav pietiekami uzskaitīts 
un ka tādējādi nav datu par ietekmi uz ģimenēm, kuru izdzīvošana ir atkarīga no 
sieviešu algas, tāpēc sievietes varētu atrasties pat vēl neaizsargātākā stāvoklī, 
atgriežoties mājās, kur kopienas un ģimenes viņas atraida;

8. uzsver, ka intervences pasākumiem un risinājumiem vajadzīga attiecīgo apstākļu 
pārzināšana saistībā ar krīzi un atzīšana, ka nevar būt viena pieeja visos gadījumos; 
vienlaikus uzsver arī to, ka recesiju var izmantot kā unikālu izdevību, lai ekonomikas un 
sociālās politikas jomās vairāk pievērstos dzimumu līdztiesībai un censtos izveidot 
līdztiesīgāku sabiedrību;

9. pauž nožēlu par to, ka politiskā reaģēšana uz krīzi, tostarp atveseļošanas plāni, nav 
bijuši vērsti, lai apzinātu, analizētu un risinātu krīzes ietekmi uz personām atkarībā no 
dzimuma; pauž kritiku par to, ka Lisabonas stratēģijas turpinājumā vispār nav ietverta 
integrēta pieeja dzimumu līdztiesības īstenošanai; aicina Padomi, Komisiju un 
dalībvalstis integrēt dzimumu līdztiesības principu nodarbinātības un makroekonomikas 
pamatnostādnēs un ES stratēģijā 2020. gadam, kā arī attiecībā uz visām politikas jomām 
budžeta plānošanā ievērot dzimuma līdztiesības principu;

10. aicina Padomi, Komisiju, dalībvalstis un jo īpaši Parlamenta Finanšu, ekonomikas un 
sociālās krīzes komiteju nodrošināt, lai atveseļošanas plāni un strukturālās pielāgošanas 
programmas tiktu novērtētas pēc to ietekmes uz dzimumu aspektu (novērtēt ex-post
gadījumos, ja nav notikusi ex-ante novērtēšana), un integrēt tajos dzimumu līdztiesības 
principu, tostarp datus un statistiku pa dzimumiem;

11. mudina Padomi, Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka regress un finanšu 
samazinājumi neietekmē politikas jomas un to struktūrvienību darbību, kuru mērķis ir 
sasniegt sieviešu un vīriešu līdztiesību visos līmeņos valsts un nevalstiskajā sektorā; 
pauž nožēlu, ka dažās valstīs šādi finanšu samazinājumi jau ir veikti;
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12. norāda, ka politikas trūkums attiecībā uz aprūpes un infrastruktūras jomu ir izraisījis 
migranšu skaita palielināšanos mājkalpotāju darbā, aizpildot tukšās nišas privātās 
mājsaimniecībās, taču nesaņemot sociālo un ar darbu saistīto aizsardzību un pabalstus;  
aicina dalībvalstis steidzami integrēt darba ņēmējas migrantes sociālā nodrošinājuma un 
veselības aprūpes sistēmās;

13. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis analizēt nodokļu ierobežojumu un valsts 
izdevumu un sociālo pabalstu samazināšanas negatīvo ietekmi un to mazināt, jo īpaši 
saistībā ar valsts izdevumu samazināšanu vietējā līmenī, lai nodrošinātu, ka sievietēm 
nav neproporcionāli smags rūpju slogs (par bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un 
aprūpējamām personām) un ka gadījumos, kad slēdz slimnīcas vai kad rūpes par 
slimniekiem, kuri uzturas slimnīcās īsāku laiku, tiek uzticētas sievietēm 
mājsaimniecībās, tādējādi iespējami padziļinot sieviešu un vīriešu nevienlīdzību;

14. aicina dalībvalstis izveidot finansiālā ziņā pieņemamus, pieejamus un kvalitatīvus 
aprūpes pakalpojumus bērniem un citām apgādājamām personām atbilstīgi Eiropas 
izvirzītajiem mērķiem;  uzsver, ka būtu pilnībā jāizmanto struktūrfondi un Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, lai finansētu kvalitatīvus pakalpojumus; 
mudina Komisiju ierosināt direktīvas priekšlikumu par paternitātes, adopcijas 
atvaļinājumu un atvaļinājumu, kas saistīts ar rūpēm par apgādājamiem ģimenes 
locekļiem;  

15. norāda, ka vardarbība pret sievietēm pieaug laikā, kad valda ekonomiska nesakārtotība; 
tāpēc mudina dalībvalstis uzlabot valsts tiesību aktus un politikas nostādnes, izskaužot 
visu veidu vardarbību, kas pamatojas uz dzimumu, un atzinīgi vērtē Spānijas 
prezidentvalsts iniciatīvu izveidot Eiropas novērošanas centru attiecībā uz vardarbību 
pret sievietēm; tāpat atzinīgi vērtē arī Padomes iniciatīvu saistībā ar visaptverošu 
instrumentu upuru aizsardzībai (Eiropas Aizsardzības kārtība); 

16. aicina Eiropas iestādes un dalībvalstis īpaši likumdošanas ceļā veikt efektīvus 
pasākumus, kas veicinātu sieviešu un vīriešu pārstāvības līdzsvaru atbildīgos uzņēmumu 
un politisko iestāžu amatos; tāpēc prasa noteikt saistošus mērķus, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu pārstāvību;

17. uzsver, ka sievietes nav pienācīgi pārstāvētas finansiāla rakstura lēmumu pieņemšanas 
procesā, faktiski sievietes ir viena no tām grupām, kuras patlaban ir izslēgtas no 
finansiāla rakstura lēmumu pieņemšanas un kuras finanšu krīze ir nelabvēlīgi 
ietekmējusi; aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis paplašināt sieviešu līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā visos līmeņos, jo īpaši attiecībā uz budžeta plānošanu un Eiropas 
finanšu sistēmu pārvaldības pasākumiem, tostarp attiecībā uz Eiropas Centrālo banku;

18. atzinīgi vērtē Norvēģijas valdības lēmumu palielināt sieviešu skaitu akciju sabiedrību
valdēs vismaz līdz 40 % no kopējā locekļu skaita; aicina Komisiju un dalībvalstis 
izskatīt Norvēģijas iniciatīvu kā pozitīvu piemēru un sekot šim piemēram;

19. norāda, ka ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā ir iespēja modernizēt Eiropu un veicināt 
līdztiesību un ka tos var uzskatīt par paralēlu stratēģiju ieguldījumiem zaļajās 
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tehnoloģijās, ar ko modernizē fizisko infrastruktūru; uzskata, ka tāpēc dzimumu 
līdztiesība būtu jāizvirza par politisku prioritāti un būtisku līdzekli;

20. uzsver to, ka vidi saudzējošām, tā sauktajām „zaļām darbavietām”ir iespējas veidot 
būtisku izaugsmes segmentu nākotnes Eiropas darba tirgū un ka patlaban Eiropas 
Savienībā vairāk nekā 20 miljonu darbavietu var uzskatīt par „zaļām”, kā arī to, ka 
jaunākās liecības pierāda, ka darbavietām atjaunojamās enerģijas nozarē vien ir iespējas 
līdz 2020. gadam divkāršoties, sasniedzot 2,8 miljonus darbavietu;

21. norāda, ka ekonomikas ekoloģiska pārveidošana un pāreja uz zemas oglekļa emisijas 
tautsaimniecību radīs milzīgu pieprasījumu pēc kvalificētiem darba ņēmējiem; atsaucas 
uz to, ka darba ņēmējas ir īpaši neproporcionāli pārstāvētas atjaunojamo enerģiju nozarē 
un it sevišķi nodarbinātībā zinātnē un progresīvo tehnoloģiju jomā; aicina Padomi, 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai sievietes tiktu iekļautas apmācības projektos un 
programmās, kas vērstas uz ekoloģisko pārbūvi, piemēram, atjaunojamo enerģiju 
nozarē, nodarbinātībā zinātnē un progresīvo tehnoloģiju jomā;

22. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis, lai risinātu recesijas sekas nodrošināt valsts 
līmenī Eiropas struktūrfondu pilnīgu īstenošanu, izmantojot pārkvalificēšanas un 
kvalifikācijas paaugstināšanas inicatīvas, pamatojoties uz pamatregulas1 12. pantu un 
6. pantu regulā par Eiropas Sociālo fondu2 un regulā par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu3,

23. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis izveidot katra fonda finanšu rezervi 
pasākumiem vienlīdzīgu iespēju veicināšanai, papildus atbalstot visu kategoriju 
programmas un citas īpašas iniciatīvas, kuras finansē atsevišķi ar līdzekļiem tehniskā 
atbalsta pasākumiem; aicina dalībvalstis izstrādāt mehānismus līdztiesības pārvaldībai, 
lai iekļautu ekspertu zināšanas dzimumu līdztiesības jomā valdības ministrijās un citās 
aģentūrās, kuras īsteno pasākumus saskaņā ar kohēzijas fondiem un struktūrfondiem un 
veicina sieviešu organizāciju un tīklu darbību;

24. mudina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu veikt ekonomiskās krīzes ietekmes 
analīzi pa dzimumiem un aicina Eiropas iestādes, piemēram, Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas fondu, pastāvīgajā darbā risināt dzimumu līdztiesības jautājumus;

25. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis atzīt pilsoniskās sabiedrības nozīmi un atbalstīt 
tās ieguldījumu, kuru tā var sniegt, risinot finanšu un ekonomikas krīzes radītās 
problēmas, jo īpaši saistībā ar Eiropas gadu nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, 
sociālajiem partneriem un attiecīgajām NVO.

                                               
1 Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo Fondu un Kohēzijas fondu (OV L 210, 31.07.2006., 25. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu 
(OV L 210, 31.07.2006., 12. lpp.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu (OV L 210, 31.07.2006., 1. lpp.).
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Pasaules ekonomika joprojām atrodas vissmagākajā recesijā kopš Lielās depresijas, un 
pasaules finanšu krīzes apjoms ir vēl vairāk pieaudzis. Pasaules finanšu sistēmā ir bijis 
lūzums, spekulatīvi „burbuļi” un mežonīga vērtību šūpošanās attiecībā uz mājokļiem, 
akcijām, pārtiku un enerģiju. Ekonomikas pārmērīgā atkarība no finanšu jomas ir izraisījusi 
banku un citu svarīgu finanšu iestāžu nestabilitāti, bankrotus un stāvokli tuvu bankrotam. 
Kredīta nenodrošināšana „reālai ekonomikai” ir izraisījusi nelabvēlīgas sekas uz reālo 
ekonomiku un iedzīvotāju dzīves kvalitāti1. Simtiem miljonu cilvēku ir zaudējuši darbu, 
ienākumus, iekrājumus un mājokļus. Lai gan, iespējams, krīzes smagākais posms ir pagājis, 
eksperti ir vienisprātis, ka krīzes negatīvās sociālās sekas būs ilgstošākas nekā ekonomikas 
atveseļošanās. 

Dzimumu nelīdztiesība saistībā ar finanšu un ekonomikas krīzes cēloņiem un sekām 

Finanšu un ekonomikas krīze pēc rakstura un ietekmes ir atšķirīga sievietēm un vīriešiem. Arī 
visu kategoriju atveseļošanas politikas jomu ietekme ir atšķirīga personām atkarībā no 
dzimuma: finanšu pārvaldības pārveidošana; atbalsts ražošanas nozarēm un uzņēmumiem; 
darba tirgu atbalsts; ieguldījumu veicināšana; un mājsaimniecību pirktspējas paaugstināšana. 

Avīžraksti galveno uzmanību pievērš tām ražošanas jomām, kurās dominē vīrieši, rūpnīcu 
slēgšanai un baņķieriem, kas zaudē priekšrocības. Šajā atspoguļojumā nav sieviešu; nav bijusi 
detalizēta analīze par sieviešu stāvokli un krīzes atšķirīgo ietekmi uz sievietēm. Kāds, 
piemēram, ir sadalījums pa dzimumiem nodarbinātībai rūpniecības nozarē un uzņēmumos, 
kam sniegts finansiāls atbalsts? Šis jautājums ir nozīmīgs, jo, nākotnē atbalstot vairāk vīriešu 
nekā sieviešu nodarbinātību, dzimumu līdztiesība netiek veicināta, drīzāk grauta.

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības mērķiem, un tai jābūt 
neatņemamai sastāvdaļai visās politikas jomās, reaģējot uz krīzi, un valstu un starptautiskajos 
ekonomikas atveseļošanas plānos, kā arī pārejā uz laikposmu pēc krīzes. Sākotnēji krīzes 
laikā un pēc tam atveseļošanas plānos Eiropas, valstu un starptautiskā (G20) līmenī tomēr nav 
atzīts, izprasts, analizēts un risināts krīzes ietekmes dzimumu aspekts. 

Sievietes nav pietiekami pārstāvētas finansiāla rakstura lēmumu pieņemšanā. Eiropas 
Komisija 2009. gada ziņojumā par sieviešu un vīriešu līdztiesību norāda, ka visu dalībvalstu 
centrālo banku vadītāji bija vīrieši. Turklāt Komisijas 2007. gada ziņojumā norādīts, ka vidēji 
ES centālo banku augstāko lēmumu pieņemšanas struktūrās vīriešu un sieviešu attiecība ir 
pieci pret vienu. Eiropas līmenī visas trīs finanšu iestādes (Eiropas Centrālo banku, Eiropas 
Investīciju banku un Eiropas Investīciju fondu) vada vīrieši, un šo iestāžu augtāko lēmumu 
pieņemšanas struktūrās2 sieviešu īpatsvars ir tikai 16 %. 

                                               
1 Walby, Sylvia, Gender and the Financial Crisis, (“Dzimumu līdztiesība un finanšu krīze”), 2009. gada aprīlī, 
3. lpp.
2 Komisijas 2009. gada ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību.
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Sieviešu iesaistīšana finansiāla rakstura lēmumu pieņemšanā ir veids, kā īstenot dažādas 
prioritātes un praktiskus pasākumus, ar kuriem ir iespējas sasniegt pozitīvus rezultātus ne tikai 
sieviešu labā, bet arī visai sabiedrībai kopumā. Viens no šādiem praktisko pasākumu 
piemēriem ir attieksme pret riska uzņemšanos. Citu vidū ir priekšrocību nodrošināšana tādu 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai izglītības un veselības jomā, kuri ne tikai atbalsta 
dzimumu līdztiesību, bet arī cilvēku kapitāla attīstību ilgtermiņā1. 

Vai vadības feminizācija ir aizsardzība pret krīzi? 

Ja Lehman Brothers (brāļi) būtu bijusi Lehman Sisters (māsas), kuras vadībā būtu nevis 
vīrieši, bet sievietes, vai kredītēšanas krīze būtu notikusi? Gan ekonomisti feministi, gan 
ekonomisti ar tradicionāliem uzskatiem ir norādījuši, ka kreditēšanas krīze faktiski ir vīriešu 
izraisīta katastrofa. Šī krīze ir mudinājusi valdes sastāva dažādības aizstāvētājus uzstāt, ka 
steidzami nepieciešams finanšu iestāžu vadībā izvirzīt vairāk sieviešu. Vīriešu neveiksme 
varētu sievietēm pavērt iespējas nojaukt šķēršļus, kas traucē viņām ieņemt it kā vīriešiem 
paredzētos amatus2.

Īslande rāda ceļu. Pēc pazemojošā ekonomikas sabrukuma īslandiešu tauta Ziemeļatlantijas 
reģionā galvenās finanšu sviras ir uzticējusi sievietēm. Par premjerministri izvirzīta sieviete, 
arī divas galvenās bankas jāvada sievietēm, aizstājot vīriešus, kuri vainojami iestāžu 
sagraušanā, rīkojoties galēji neapdomīgi3.

CERAM (Francijā) profesors Michel Ferrary uzskata, ka dzimumu līdzsvars ir galvenais 
faktors, lai savaldītu riska uzņemšanās praksi, kāda dominējusi daudzu valstu finanšu nozarē. 
Saskaņā ar M. Ferrary teikto, bankas, kurās ir labāks dzimumu līdzsvars ir daudz sekmīgāk 
pārcietušas krīzi nekā tās, kurām šā elementa trūkst. „Vairākos dzimumu aspekta pētījumos 
konstatēts, ka sievietes rīkojas un rod risinājumu savādāk nekā vīrieši. Viņas cenšas izvairīties 
no riska un galveno uzmanību velta ilgtermiņa perspektīvai. Lielāks sieviešu vadītāju 
īpatsvars līdzsvaro viņu kolēģu vīriešu riska uzņemšanās darbību”4.

Nelīdztiesība nodarbinātībā valdēs joprojām ir norma visā pasaulē, vīriešiem uzvalkos 
turpinot dominēt gan administratīvos amatos, gan citu funkciju veikšanā, kuras nav saistītas ar 
izpildvaru. Norvēģijas tiesību aktos šāds līdzsvara trūkums tiek efektīvi risināts. Norvēģijas 
valdība 2003. gada jūnijā iesniedza likumdošanas priekšlikumu, kura mērķis sasniegt 50 % 
sieviešu pārstāvību visu valsts un lielāko privātuzņēmumu valdēs5. Noteikumi par dzimumu 
                                               
1 Walby, Sylvia: Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis, 
(“Finanö u un ekonomikas krīzes  pārvarēšanas politikas ietekmes novērtēšana saistībā ar dzimumu aspektu”, 
2009. gada aprīlī, 7. lpp.).

2 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women. (“Kuri ir šīs kreditēšanas krīzes īstie upuri? 
Sievietes.”) The Observer, svētdien, 2009. gada 18. janvārī.
3 The Washington Post, ‘In Banking Crisis, Guys get the Blame’ by Kevin Sullivan and Mary Jordan, (“Banku 
krīzē vainojami puiši”), 2009. gada 10. februārī.
4 M. Ferrary, CERAM Business School Research (CERAM Uzņēmējdarbības skolas pētījumi), 2009. gada 
februārī.
5 Dublin Foundation Eurofound, EIROnline, 2003/06 Government proposes gender quotas on company boards 
(“Valdība ierosina dzimumu kvotas sabiedrību valdēs”).
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pārstāvību sabiedrību valdēs Norvēģijā stājās spēkā 2006. gada 1. janvārī. Jaunie noteikumi 
paredz, ka abu dzimumu proporcijai visās valdēs vajadzētu būt vismaz 40 %. Līdzīgs tiesību 
akts pieņemts Spānijā; septiņu gadu laikā valsts sabiedrībās no 10 vietām valdē četras ir 
jānodrošina sievietēm.

Atsevišķs darba tirgus 

Pašreizējā krīze nav līdzīga iepriekšējām recesijām; ekonomiskās aktivitātes atslābums, 
iespējams, vairāk ietekmē sievietes nekā vīriešus. Pretēji ekonomiskās lejupslīdes periodiem
pagātnē patlaban sieviešu īpatsvars darba tirgū ir daudz lielāks. Sieviešu integrācija 
darbavietās nozīmē, ka krīze ne tikai vairāk tiešāk ietekmēs pašas sievietes, bet arī 
mājsaimniecības, kuru ienākumus ievērojami ietekmēs darba zaudējums sieviešu vidū.
Sievietes ir daudz nelabvēlīgākā stāvoklī saistībā ar krīzi, jo to ietekmē nodarbinātības 
modeļi, kas raksturīgi ar atšķirīgu darba tirgu pa dzimumiem, atšķirības atalgojumā pa 
dzimumiem, lielāks skaits nepilnas slodzes un nestabilu darbavietu sieviešu vidū, lielāks 
sieviešu īpatsvars tā sauktajā neformālajā nozarē, kurā ir zemāki ienākumi un mazāk sociālās 
aizsardzības. 

Neapšaubāmi dzimumu līdztiesībai vajadzētu būt svarīgam principam ikvienas politikas 
jomas īstenošanā. Ņemot vērā daudzpusīgo darbību, ko veic sievietes, ekonomikas un finanšu 
krīzes sekas skar ne tikai sieviešu darbības jomu darba tirgū, bet arī sabiedrības vispārējo 
stabilitāti. Ekonomikas nestabilitātes apstākļos sievietes bieži jūt nelabvēlīgas sekas daudz 
ātrāk un savukārt atveseļošanās priekšrocības — lēnāk. Pirms krīzes sākuma vairākums 
strādājošu sieviešu jau veidoja neformālās ekonomikas daļu, saņemot zemāku atalgojumu un 
mazāk sociālās aizsardzības.

Sieviešu koncentrēšanās sabiedrisko pakalpojumu nozarē agrāk palīdzēja viņām aizsargāties 
no recesijas apstākļu sākotnējās ietekmes. Taču sievietes, kuras ir nodarbinātas valsts sektorā 
un ir tādu pakalpojumu saņēmējas kā bērnu aprūpe, ir īpaši sensitīvas attiecībā uz budžeta 
līdzekļu samazinājumu, kad apstākļus ietekmē nepietiekama nodokļu iekasēšana1. Jāpatur 
prātā arī tas, ka valdībām jāatmaksā milzīgi deficītu apjomi nākamo desmit gadu laikā.

Valsts ienākumi un izdevumi ir saistīti ar dzimumu aspektu; ja tendence ir vīriešiem būt 
galvenajiem valsts ieņēmumu nodrošinātājiem saistībā ar nodokļiem viņu augstāka 
atalgojuma dēļ, tad tendence sievietēm ir būt galvenajām valsts izdevumu saņēmējām, 
izmantojot pakalpojumus, kuriem arī ir dzimumu aspekts: bērnu aprūpe, apgādājamo personu 
aprūpe, mājoklis, izglītība un veselība2. Tāpēc valsts izdevumu samazinājumi, iespējams, 
daudz vairāk un tiešāk ietekmē sievietes.

Valsts izdevumu samazināšana izraisa arī tādu pakalpojumu kā bērnu aprūpe uzņemšanos 
pašām sievietēm, kurām tāpēc ir ierobežotas iespējas piedalīties sabiedrības dzīvē ārpus 
pienākumiem mājās. Tāpat arī sociāli un ekonomiski nelabvēlīgas tautsaimniecības apstākļos 
pakalpojumu atbalsta līdzekļu samazinājuma dēļ gan ģimenes, gan sabiedrība ir vairāk 

                                               
1 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, (“Analītiska piezīme: dzimumu līdztiesība un 
recesija”) 2009. gada maijs, 6. lpp.
2 EWL: Women, the Financial and Economic Crisis - the Urgency of a Gender Perspective, (“Sievietes, finanšu 
un ekonomikas krīze —  dzimumu aspekta ievērošanas neatliekamība”), 3. lpp.
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atkarīgas no sievietēm1.

Ietekme uz darbaspēku un nodarbinātību

Sievietēm darba tirgū ir salīdzinoši sliktākas iespējas tādu dažādu iemeslu dēļ kā: lielāks 
nestabila darba līgumu un brīvprātīga nepilnas slodzes amatu skaits, kā arī pastāvīgas 
nelabvēlīgas atalgojuma atšķirības (vidēji 17,4 % ES 2007. gadā, tostarp Igaunijā pat līdz 
30,3 %), kuriem ir smagas sekas uz ienākumiem mūža garumā, sociālās drošības aizsardzību 
un pensijām un kā dēļ turklāt draud lielāks nabadzības risks, jo īpaši pensijas laikā. Sievietes 
2007. gadā bija vairāk pakļautas nabadzības riskam (17 %) nekā vīrieši (15 %). Šī atšķirība 
bija jo īpaši liela vecāka gadagājuma cilvēkiem (22 % attiecībā uz sievietēm salīdzinājumā ar 
17 % vīriešiem) un viena vecāka ģimenēm (34 %)2, galvenokārt sievietēm. 

Taču bezdarba līmeņa rādītāji neietver pilnīgu ieskatu attiecībā uz mainīgās ekonomikas 
apstākļu ietekmi uz sievietēm un vīriešiem. Faktiski valstu dati apstiprina, ka nodarbinātības 
rādītāju samazināšanās nav noteikti saistīta ar attiecīga bezdarba līmeņa pieaugumu. Sievietes 
bieži tiek nodarbinātas daļējas slodzes darbā un netiek klasificētas par bezdarbniecēm, bet par 
daļēji nodarbinātām. Tāpēc sieviešu bezdarbu var uzskatīt par nepietiekami novērtētu 
salīdzinājumā ar vīriešu bezdarbu. Lai noteiktu sieviešu bezdarba līmeni līdzvērtīgi vīriešu 
bezdarba rādītājiem, lielāka uzmanība būtu jāvelta bezdarbam, ņemot vērā nepilnas slodzes 
darbu, un tas būtu jāuzskata un jāpublisko tādā pašā visaptverošā veidā kā bezdarbs attiecībā 
uz pilna laika nodarbinātību. Nodarbinātības tendences un datus, uz kā tās balstītas, var 
apstrīdēt. ES ir nolemts, ka individuālu mājsaimniecību statistikai jābūt atsevišķai pa 
dzimumiem. Tomēr tas ir tikai pirmais solis, lai iegūtu precīzus datus, kas atspoguļo sieviešu 
un vīriešu nodarbinātības atšķirības3.

Iespējas atbilstīgas politikas izvēlē un atveseļošanas plānos

ES valdību vadītāji 2009. gada decembrī vienojās par ekonomikas atveseļošanas līdzekļiem 
200 miljardu eiro apjomā nolūkā tieši veicināt nodarbinātību, izmantojot jauktas koordinētas 
valstu un Eiropas finansējuma shēmas4. 

Eiropas Komisija uzsvērusi, ka „zaļajām darbavietām” ir iespējas kļūt par svarīgu nākotnes 
Eiropas tirgus izaugsmes segmentu un ka jau patlaban vairāk nekā 20 miljoni darbavietu 
Eiropas Savienībā ir uzskatāmas par „zaļām” (10 % kopējās nodarbinātības), kā arī to, ka 
jaunākie pierādījumi liecina, ka darbavietām atjaunojamās enerģijas nozarē vien  ir potenciāls 
divkāršoties, sasniedzot 2,8 miljonus līdz 2020. gadam5. Mēs zinām, ka ekonomikas 
ekoloģiskā pārveidošana un tā saukto „īslaicīgi pastāvošo nozaru” pāreja uz zema oglekļa 
emisijas ekonomiku radīs milzīgu pieprasījumu pēc darbiniekiem kvalificētos arodos vai 
profesijās. „Zaļo apkaklīšu darbavietu” aizpildīšanai būs nepieciešamas piemērotas apmācības 
programmas, pārkvalificēšanās un izglītošanas programmas.

                                               
1 EWL: turpat.
2 Eiropas Komisijas ziņojums „Vīriešu un sieviešu līdztiesība — 2010”, 4. lpp.
3 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, (“Analītiska piezīme: dzimumu līdztiesība un 
recesija”) 12. lpp.
4 Komisijas paziņojums Eiropadomei “Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns”, COM(2009) 800 galīgā 
redakcija.
5 COM(2009)257, 4. lpp.
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Taču, izskatot milzīgo pieejamo pētījumu apjomu, konstatējam, ka šīs zaļās darbavietas ir 
joma, kurā gandrīz vienmēr pārsvarā ir vīrieši, jo īpaši alternatīvās enerģijas nozarē. Sievietes 
ir uzkrītoši nepietiekami pārstāvētas atjaunojamās enerģijas nozarē un jo īpaši nodarbinātībā 
zinātnes un moderno tehnoloģiju jomā1. Taču godīga, pamatota un taisnīga ekoloģiska 
pārveidoša nevar notikt, sievietes izslēdzot no pārejas uz zaļo ekonomiku, t. i., no konkrētiem 
arodiem un profesijām, kā arī no apmācības un pārkvalificēšanās programmām. Eiropas 
Komisija ir arī atzinusi, ka sievietēm ir nepieciešamas tieši tādas pašas darbavietas kā 
vīriešiem2. 

Tā kā pilsoņu līdztiesība ir viena no Savienības pamatvērtībām, vīriešiem un sievietēm ar 
vienādām prasmēm ir jābūt līdzvērtīgai piekļuvei visu veidu nodarbinātībai gan privātajā, gan 
valsts sektorā. Turklāt ir arī pilnīgi pragmatisks papildu arguments: sieviešu potenciāls ir 
nepieciešams sabiedrības ekoloģiskajai pārveidei. Eiropa vairs nevar atļauties ignorēt sieviešu 
cilvēkresursus, iekļaujot sievietes rezerves plānā, lai veicinātu darbaspēku vienīgi tad, kad 
ekonomiskie apstākļi diktē šādu prasību.

Atbildes reakcijā uz recesiju Eiropas un valstu līmenī paveras iespēju un pārveides periods, lai 
veicinātu dzimumu līdztiesību, finanšu un ekonomikas krīze sniedz mums arī iespēju izstrādāt 
atbildes politiku un perspektīvas, kā arī nosaka jomas, kurās nepieciešama intervence un 
alternatīvi risinājumi. Analīzei, kurā ietverts dzimumu līdztiesības aspekts, šobrīd ir arī 
iespējas izvairīties no neefektīvas politikas netīšām sekām vai netīšiem rezultātiem; 
Ieguldījumus sociālajā infrastruktūrā vajadzētu uzlūkot par iespēju modernizēt Eiropu un 
veicināt līdztiesību, kā arī par paralēlu stratēģiju ieguldījumiem zaļajās tehnoloģijās, ar ko 
modernizē fizisko infrastruktūru3. 

Komisijas darba dokumentā par apspriešanos par topošo ES stratēģiju 2020. gadam ir pausts, 
ka vajadzīgs lielāks uzsvars uz dzimumu līdztiesību. Ir īpaši svarīgi nodrošināt, ka dzimumu 
līdztiesības princips tiek integrēts politikas jomās, pārskatot Lisabonas stratēģiju laikposmam 
pēc 2010. gadam, tostarp Eiropas nodarbinātības stratēģiju un makroekonomikas stratēģiju, un 
ka šajā sakarībā tiek ņemta vērā ekonomiskās un finanšu krīzes diferencētā ietekme uz 
sievietēm. Tāpat svarīgi ir Padomei, Komisijai un dalībvalstīm nodrošināt, lai visas 
ierosinātās politikas jomas tiktu rūpīgi novērtētas saistībā ar to ietekmi uz dzimumu aspektu 
un lai tiktu veikts novērtējums par to pasākumu ietekmi uz dzimumu aspektu, ko patlaban 
veic saskaņā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, Eiropas Globalizācijas pielāgošanas 
fondu u. c.

                                               
1 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008): Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world, (“ Zaļās darbavietas, kas nodrošina pienācīgas kvalitātes nodarbinātību ilgtspējīgā, zema oglekļa 
emisijas pasaulē”), Nairobi, 309. lpp.
2 New Europe, Green Economy, Green Jobs  (“Jauna Eiropas, zaļā ekonomika, zaļās darbavietas”), intervija ar 
ģenerāldirektoru Nikolaus G. van der Pas, 2008. gada 16. jūnijā.
3 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, (“Analītiska piezīme: dzimumu līdztiesība un 
recesija”) 2. lpp.


