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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006.-2010. gadam īstenošanas rezultātu 
novērtējumu un ieteikumiem turpmākai rīcībai
(2009/2242(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) 157. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006–2010” 
(COM(2006)0092)1,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 18. decembra ziņojumu „Vīriešu un sieviešu līdztiesība 
— 2010” (COM(2009)0694,

– 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, COM(2008)0010 un COM(2009)0077,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas juridiskos dokumentus cilvēktiesību un jo 
īpaši sieviešu tiesību jomā, it īpaši Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu, kā arī citus ANO instrumentus, kuru mērķis ir nepieļaut vardarbību pret 
sievietēm, piemēram, Vīnes deklarāciju un rīcības programmu, kas pieņemtas Pasaules 
Cilvēktiesību konferencē, ANO Ģenerālās asamblejas 1993. gada 20. decembra 
Rezolūciju Nr. 48/104 par vardarbības pret sievietēm izskaušanu, 2004. gada 19. februāra 
Rezolūciju Nr. 58/147 par vardarbības pret sievietēm ģimenē izskaušanu, 2003. gada 
30. janvāra Rezolūciju Nr. 57/179 par veicamiem pasākumiem, lai izskaustu pret 
sievietēm vērstus goda aizstāvēšanas noziegumus, 1998. gada 2. februāra Rezolūciju 
Nr. 52/86 par pasākumiem noziegumu novēršanā un krimināltiesību jomā, lai izskaustu 
vardarbību pret sievietēm,

– ņemot vērā Ceturtajā pasaules sieviešu konferencē 1995. gada 15. septembrī Pekinā 
pieņemto rīcības programmu, kā arī 2000. gada 18. maija rezolūciju2 par Pekinā 
pieņemtās rīcības programmas izpildi un 2005. gada 10. marta rezolūciju par Ceturtās 
pasaules sieviešu konferences rīcības programmas izpildi (Pekina+10)3,

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2006. gada 9. oktobra ziņojumu par „dažādiem pret 
sievietēm vērstiem vardarbības veidiem”,

                                               
1 OV C 104, 3.5.2006., 19. lpp.
2 OV C 59, 23.2.2001., 258. lpp.
3 OV C 320 E, 15.12.2005., 247. lpp.
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– ņemot vērā galīgo ziņojumu, ko 2005. gada martā pieņēma ANO Ģenerālās asamblejas 
Sieviešu stāvokļa komisijas 49. sēdē,

– ņemot vērā protokolu par Āfrikas sieviešu tiesībām, kas pazīstams arī kā Maputo 
protokols un stājās spēkā 2005. gada 26. oktobrī, kurā īpaši minēts pilnīgs ģenitāliju 
kropļošanas aizliegums,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes 2000. gada 31. oktobra Rezolūciju Nr. 1325 par 
sievietēm, mieru un drošību, kurā aicina plašāk iesaistīt sievietes bruņotu konfliktu 
novēršanā un miera veicināšanā,

– 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 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 
nāca klajā 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 nāca klajā 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 Komisijas Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevējas komitejas 
2003. gada maija ziņojumu par dzimumu līdztiesības dimensijas iekļaušanu valstu 
budžetā,

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

– ņemot vērā EP 2006. gada 17. janvāra rezolūciju par sieviešu un bērnu, kas ir neaizsargāti 
pret seksuālo izmantošanu, tirdzniecības apkarošanas stratēģijām2,

– ņemot vērā EP 2006. gada 24. oktobra rezolūciju par sieviešu imigrāciju: imigranšu loma 
un vieta Eiropas Savienībā3,

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

                                               
1 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
2 OV C 287 E, 24.11.2006., 75. lpp.
3 OV C 313 E, 20.12.2006., 118. lpp.
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– ņemot vērā EP 2007. gada 13. marta rezolūciju par Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā 
2006–20101,

– ņemot vērā EP 2008. gada 17. janvāra rezolūciju par sieviešu lomu rūpniecībā2,

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

– ņemot vērā EP 2008. gada 18. novembra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par to, kā 
piemērot principu par vienlīdzīgu atalgojumu vīriešiem un sievietēm4,

– ņemot vērā EP 2009. gada 19. februāra rezolūciju par sociālo ekonomiku5,

– ņemot vērā EP 2009. gada 26. novembra rezolūciju par vardarbības pret sievietēm 
izskaušanu6,

– ņemot vērā EP 2010. gada 10. februāra rezolūciju par cilvēku tirdzniecības novēršanu7,

– ņemot vērā EP 2010. gada 10. februāra rezolūciju par vīriešu un sieviešu līdztiesību 
Eiropas Savienībā (2009)8,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

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

                                               
1 OV C 301 E, 13.12.2007., 56. lpp.
2 OV C 41 E, 19.2.2009., 73. lpp.
3 OV C 295 E, 4.12.2009., 35. lpp.
4 OV C 16 E, 22.1.2010., 21. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0062.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0098.
7 Pieņemtie teksti, P7_TAPROV(2010)0018.
8 Pieņemtie teksti, P7_TAPROV(2010)0021.
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A. tā kā, neraugoties uz to, ka dzimumu līdztiesība ir vispārējās cilvēktiesības un viens no 
Eiropas Savienības pamatprincipiem, kas jau sen atzīts līgumos, reālajā politikā un 
sieviešu dzīvē joprojām pastāv liela nevienlīdzība;

B. tā kā vienlīdzīgas tiesības un iespējas vīriešiem un sievietēm var nodrošināt tikai 
vispārēja sociālā attīstība, kas nepieļauj virzību atpakaļ;

C. tā kā faktiskā attīstība ir bijusi lēna, neraugoties uz to, ka Ceļvedī sieviešu un vīriešu 
līdztiesībā 2006–2010 ir izcelti vīriešu un sieviešu līdztiesības svarīgākie aspekti;

D. tā kā ekonomiskā un sociālā krīze jo īpaši smagi skar sievietes, radot vēl lielāku 
nevienlīdzību un diskrimināciju;

E. tā kā 85 miljonu cilvēku vidū, kas Eiropas Savienībā dzīvo nabadzībā, vairākums ir 
sievietes, un viņu stāvokli vēl jo vairāk pasliktina bezdarbs, nedrošas darba vietas, 
pieticīgas algas un tāds pensiju līmenis un pensionēšanās apstākļi, kas nenodrošina iztikas 
minimumu, kā arī grūtības piekļūt kvalitatīviem publiskajiem pakalpojumiem dažādās 
jomās;

F. tā kā sieviešu un vīriešu nevienlīdzība attiecībā uz vidējām algām Eiropas Savienībā 
turpina palielināties, vidēji pārsniedzot 17 %, un netiešai diskriminācijai ir tendence 
pieaugt, bet bezdarba līmenis palielinās un skar sievietes un meitenes;

G. tā kā pastāv daudzi diskriminācijas veidi, kuru upuri ir konkrētu kategoriju sievietes, 
proti, gados vecākas sievietes, sievietes ar apgādībā esošām personām, migrantes, 
minoritātēm piederošas sievietes, invalīdes, sievietes ieslodzījumā u. c.;

H. tā kā ir būtiski nodrošināt vienādu piekļuvi resursiem, tiesībām un varai, jo tas sekmē 
strukturālas izmaiņas un izmaiņas kultūras jomā, stereotipu izskaušanu un vienlīdzības 
veicināšanu;

I. tā kā pašreizējās problēmas un iegūtā pieredze liecina, ka ir vajadzīga lielāka 
koordinācija, sieviešu tiesību popularizēšana un atbalstīšana, paturot prātā atšķirīgos 
dzīves apstākļus;

J. tā kā ir pieņemtas rezolūcijas saistībā ar Pekinas rīcības platformas 15. gadadienu un vēl 
daudz jāizdara, lai to iemiesotu konkrētos darbos;

K. tā kā šis ir Eiropas gads cīņai pret nabadzību, kas paredz saskaņotu politiku un rīcību, 
dodot priekšroku tādai politikai, kura spēj būtiski izmainīt pašreizējo stāvokli;

L. tā kā ir notikuši pasākumi par godu piektajai gadadienai, kopš 10. marts izsludināts par 
Starptautisko sieviešu dienu, un ir svarīgi iesaistīt sievietes un sieviešu organizācijas 
vienlīdzības veicināšanā un cīņā pret diskrimināciju un nevienlīdzību,

Institucionālajā līmenī
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1. ierosina, ka jaunajā dzimumu līdztiesības stratēģijā Eiropas Savienībā ir jāietver rīcības 
programma un politiska apņemšanās, kas balstās uz Pekinas rīcības platformu, paturot 
prātā, ka sieviešu un meiteņu cilvēktiesības ir vispārējo cilvēktiesību neatņemama un ar 
tām cieši un nesaraujami saistīta sastāvdaļa;

2. uzsver, ka Padomei ir svarīgi pieņemt jauno Eiropas Komisijas vienlīdzības stratēģijas 
priekšlikumu pēc Eiropas Parlamenta sniegtā atzinuma, lai tam piešķirtu lielāku politisku 
svaru un dotu jaunu stimulu vienlīdzības politikai;

3. ierosina katru gadu rīkot trīspusēju Padomes, Komisijas un Eiropas Parlamenta sanāksmi 
par to, kas Eiropas Savienībā paveikts dzimumu līdztiesības stratēģijas jomā;

4. norāda, ka ir svarīgi ik gadu rīkot dzimumu līdztiesības konferenci, kurā piedalītos 
sieviešu organizācijas un arodbiedrības no dažādām dalībvalstīm, EP deputāti, Eiropas 
Komisijas un Padomes locekļi, kā arī dalībvalstu parlamentu deputāti, katru gadu 
pievēršot īpašu uzmanību jau iepriekš zināmai tēmai;

5. uzstājīgi prasa pilnībā nodrošināt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta darbību un 
izstrādāt vajadzīgos rādītājus, kas ļaus vispusīgi pētīt vīriešu un sieviešu līdztiesības 
jautājumus;

6. uzskata — ja Komisijas un Padomes priekšlikumi politikas jomā paredz novērtēt ietekmi 
uz sociālo jomu, šajā vērtējumā ir jāiekļauj arī dzimumu līdztiesības novērtējums;

7. uzsver, ka Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem ir jāizveido koordinācijas mehānismi, 
kas ļautu daudzās jomās pastāvīgi sekot līdzi tam, kā tiek īstenotas abu dzimumu 
vienlīdzīgas tiesības un iespējas; 

8. uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt tādu politiku, kas nodrošina integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības jautājumiem dažādās jomās, proti, ekonomikas, finanšu, tirdzniecības un 
sociālajā jomā, un veikt budžeta analīzi, paturot prātā dzimumu līdztiesību; aicina 
Komisiju un dalībvalstis izplatīt labas prakses piemērus;

9. uzstājīgi aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt divējādu stratēģiju, kas balstās uz 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības jautājumiem, bet paredz arī īpašus pasākumus, 
tostarp likumdošanas, budžeta apropriāciju, uzraudzības un kontroles jomā, lai 
nodrošinātu konkrētu rīcību;

10. uzsver, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība līdztiesības jautājumiem arī Eiropas Parlamentā un 
tā daudzajās komitejās un delegācijās;

Tematiskās jomas jeb mērķi

11. uzsver, ka ir svarīgi turpināt Pekinas rīcības platformas (Pekina+15) analīzi, kas iesākta 
Zviedrijas prezidentūras laikā, lai, ņemot to par pamatu, ne tikai izstrādātu attiecīgus 
rādītājus, bet arī nospraustu mērķus un ieviestu vajadzīgo politiku 12 paredzētajās jomās:

– sievietes un nabadzība
– izglītība un sieviešu apmācība
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– sievietes un veselība
– vardarbība pret sievietēm
– sievietes un bruņoti konflikti
– sievietes un ekonomika
– sievietes un vara, lēmumu pieņemšana
– institucionālie mehānismi sieviešu atbalstam
– sieviešu cilvēktiesības
– sievietes un plašsaziņas līdzekļi
– sievietes un vide
– meitenes;

12. uzskata par prioritāru uzdevumu cīnīties pret nabadzību, pārskatot makroekonomikas, 
monetāro, sociālo un darba politiku, kas ir tās pamatā, lai nodrošinātu ekonomisko un 
sociālo taisnīgumu sievietēm, izstrādājot stratēģijas, kuras veicina ienākumu taisnīgu 
sadali, garantē iztikas minimumu, cilvēka cienīgas algas un pensijas, paredz vairāk darba 
vietu, kas pielāgotas sieviešu tiesībām, nodrošina visām sievietēm un meitenēm piekļuvi 
kvalitatīviem publiskajiem pakalpojumiem, uzlabo sociālo aizsardzību un vietējos 
aprūpes pakalpojumus, proti, piedāvā mazbērnu novietnes, bērnudārzus, dienas aprūpes 
centrus, pašvaldību atpūtas un ģimenes atbalsta centrus, kā arī nodrošina to pieejamību 
visām sievietēm, bērniem un gados vecākiem cilvēkiem;

13. uzstājīgi aicina veikt steidzamus pasākumus cīņā pret diskrimināciju darba samaksas 
jomā, pārskatot spēkā esošo direktīvu, pakāpeniski izstrādājot nozaru plānus un 
nospraužot konkrētus mērķus, lai novērstu tiešo un netiešo diskrimināciju, vai mudinot uz 
sarunām par darba koplīguma slēgšanu, veicinot padomdevēju apmācību līdztiesības 
jautājumos un izstrādājot attiecīgos plānus uzņēmumos un citās darbavietās;

14. prasa lielāku rīcību, aktīvāku izpratnes veidošanu un kontroli darbavietā, lai nodrošinātu 
sievietēm labākus darba apstākļus, pievēršot uzmanību darba slodzei, maternitātes un 
paternitātes tiesību ievērošanai, darba, ģimenes un privātās dzīves līdzsvarošanai, un 
aicina pagarināt maternitātes un paternitātes atvaļinājumu, kā arī pilnīgi to apmaksāt, 
nodrošināt apmaksātu paternitātes atvaļinājumu un cīnīties pret mēģinājumiem apstrīdēt 
šīs tiesības;

15. iestājas par labu tādai politikai un rīcībai, kas ļauj visās jomās izskaust pret sievietēm 
vērstu vardarbību, atbalstot sieviešu cilvēktiesības, apkarojot ar dzimumu saistītos 
stereotipus un jebkādu diskrimināciju sabiedrībā un ģimenē, cita starpā izglītībā, 
apmācībā, plašsaziņas līdzekļos un politiskajā dzīvē; uzstāj, ka ir jāveido attiecīgā 
izglītības un līdztiesības veicināšanas politika;

16. uzstāj, ka ir jāpievērš visa nepieciešamā uzmanība to sieviešu stāvoklim, kuras strādā 
kopā ar dzīvesbiedru lauksaimniecības, amatniecības, tirdzniecības un zvejas nozarē, kā 
arī mazos ģimenes uzņēmumos, kur sievietes ir mazāk aizsargātas nekā vīrieši, lai veiktu 
jaunus pasākumus, kas aizsargā mātes, novērš netiešo diskrimināciju, garantē sociālo 
aizsardzību un drošību, kā arī citas sieviešu, tostarp pašnodarbināto sieviešu, tiesības;

17. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt visām sievietēm tiesības uz brīvu dzimumdzīvi un 
reproduktīvo dzīvi, jo īpaši ņemot vērā kontracepcijas līdzekļu un abortu pieejamību, 
bezmaksas konsultācijas par abortu un informācijas sniegšanu par sieviešu tiesībām un 
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pieejamiem pakalpojumiem; uzsver, ka ir svarīgi veikt pasākumus, lai informētu vīriešus 
par viņu atbildību dzimumdzīves un reproduktīvās dzīves jomā;

18. uzskata, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš attīstības jautājumiem, mieram un solidaritātei ar 
visas pasaules sievietēm, jo īpaši ar sievietēm, kas ir netaisnības, diskriminācijas, bada, 
nabadzības, cilvēku tirdzniecības un jebkādas vardarbības upuri;

19. uzstāj, ka ir jāievēro nesen, 2010. gada 10. februārī, pieņemtās EP rezolūcijas par cilvēku 
tirdzniecības novēršanu un par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā;

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

Ievads

Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006–2010 šogad piedzīvo noslēgumu, un Eiropas 
Komisija paziņojusi, ka tā gatavo jaunu līdztiesības stratēģiju.

Tā kā mēs pašlaik dzīvojam dziļas ekonomiskās un sociālās krīzes apstākļos, kas jo īpaši 
smagi skar sievietes, ir jārūpējas par to, lai nepieļautu atkāpšanos no sasniegtā un lai 
piepildītu ar saturu Eiropas gadu cīņai pret nabadzību. 

Šogad mēs pieminam divus notikumus — Pekinas konferences 15. gadadienu un 
Starptautiskās sieviešu dienas 100. gadadienu. Tie ir svarīgi datumi sieviešu cīņā par 
emancipāciju, kurus nodrošināja mazi un lieli vētraini notikumi, kas risinājās XIX un 
XX gadsimtā.

Zviedrijas prezidentūras laikā tika sagatavots dokuments par to, kā Eiropas Savienības 
mērogā piemērot Ceturtajā pasaules sieviešu konferencē 1995. gadā Pekinā pieņemto Pekinas 
deklarāciju un rīcības platformu līdztiesībai, attīstībai un mieram.

Saistībā ar minēto dokumentu un pašreizējā ziņojuma sagatavošanu Eiropas Parlamenta 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 2010. gada 28. janvārī organizēja 
uzklausīšanu par līdztiesības stratēģiju, kurā piedalījās dažādi Eiropas Savienības speciālisti 
un sieviešu organizācijas, kas uzsvēra nepieciešamību panākt nozīmīgu progresu, īstenojot 
dzīvē dzimumu līdztiesību un nodrošinot atbalstu sieviešu tiesībām, kas ir daļa no cilvēku 
pamattiesībām.

Īss ieskats cīņā par sieviešu tiesībām — Starptautiskās sieviešu dienas simtā gadadiena un 
Pekinas konferences 15. gadadiena 

Pēc slavenās vācu revolucionāres Klāras Cetkinas ierosinājuma 1910. gadā 2. Starptautiskajā 
sieviešu konferencē Kopenhāgenā nolēma svinēt Starptautisko strādnieču dienu. Šajā dienā 
bijā paredzēts rīkot manifestācijas par strādnieču emancipāciju un vispārējām vēlēšanu 
tiesībām, kas iezīmē svarīgu pagrieziena punktu, šai kustībai arvien uzstājīgāk paužot sieviešu 
prasības pēc labākiem darba un dzīves apstākļiem, paceļot šīs prasības politiskajā līmenī un 
izraugoties šo simbolisko dienu par visas pasaules strādnieču rīcības un mobilizācijas dienu 
viņu cīņā par ekonomisko, sociālo un politisko emancipāciju.

Lai gan no Starptautiskās sieviešu dienas proklamēšanas dienas (1910) līdz brīdim, kad to 
oficiāli izsludināja ANO, bija pagājis daudz gadu.

1972. gada martā Somijas parlamenta deputāte no komunistu partijas un Sieviešu 
starptautiskās demokrātiskās federācijas otrā priekšsēdētāja Hertta Kuusinen ierosināja ANO 
Sieviešu stāvokļa komisijai pasludināt Starptautisko sieviešu dienu, lai pievērstu Apvienoto 
Nāciju Organizācijas un pasaules uzmanību sieviešu stāvoklim un īpašajām problēmām. Šo 
ierosinājumu atbalstīja citas sieviešu organizācijas, un Sieviešu stāvokļa komisija ieteica 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajai asamblejai pasludināt 1975. gadu par 
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Starptautisko sieviešu dienu, kas jau bija izdarīts 1972. gada decembrī.

Šie lēmumi par Starptautisko sievietēm veltīto gadu (1975) un ANO Sieviešu desmitgadi 
(1975–1985) bija stimuls daudzām norisēm visā pasaulē.

Tikmēr 1995. gadā Pekinā notika Ceturtā pasaules sieviešu konference, kurā pieņēma 
dokumentu „Pekinas deklarācija un rīcības platforma līdztiesībai, attīstībai un mieram”.

Šajā gadā, kurā apritēja simtgade kopš Starptautiskās sieviešu dienas proklamēšanas, ANO 
izvēlējās šādu galveno tēmu — „Tiesību un iespēju vienlīdzība — attīstība visiem”. Pienāca 
brīdis arī „Pekina+15” novērtējumam „Dzimumu līdztiesība, attīstība un miers”, ko izvēlējas 
par galveno tēmu Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu desmitgadei.

Eiropas Savienībā daudzos līgumos ir atzīts, ka dzimumu līdztiesība ir viens no ES 
pamatprincipiem un daļa no vispārējām cilvēktiesībām, lai gan reālajā politikā un sieviešu 
dzīvē joprojām pastāv liela nevienlīdzība, neraugoties uz daudzajām direktīvām un 
rezolūcijām, kuras pieņemtas gadu gaitā un kuru mērķis ir cīnīties pret diskrimināciju.

Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006–2010 un pašreizējais stāvoklis

Lai arī Ceļvedī sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006–2010 ir izcelti vīriešu un sieviešu 
līdztiesības svarīgākie aspekti, tā īstenošanu dzīvē kavē politiskās gribas trūkums un faktiskā 
attīstība ir bijusi lēna. Šādu stāvokli veicināja arī Kopienas politikai piemītošās pretrunas. Šo 
pretrunu dēļ vairāk nekā 85 miljoni cilvēku, galvenokārt sievietes un bērni, dzīvo nabadzībā, 
ko veicina bezdarbs, nedrošas darba vietas, pieticīgas algas, pensiju līmenis un pensionēšanās 
apstākļi, kas nenodrošina iztikas minimumu, kā arī grūtības piekļūt kvalitatīviem publiskajiem 
pakalpojumiem.

No otras puses, ekonomiskā un sociālā krīze jo īpaši smagi skar sievietes, radot vēl lielāku 
nevienlīdzību un diskrimināciju. Nevienlīdzība sieviešu un vīriešu starpā attiecībā uz vidējām 
algām Eiropas Savienībā turpina palielināties, vidēji pārsniedzot 17 %, un netiešai 
diskriminācijai ir tendence pieaugt, turklāt bezdarba līmenis palielinās un skar sievietes un 
meitenes.

Pat pēdējos gados radītās darba vietas, jo īpaši sievietēm un meitenēm, lielākoties ir nedrošas 
un slikti apmaksātas, neievērojot pamattiesības, proti, mātes tiesību jomā, kas savukārt 
nelabvēlīgi ietekmē dzimstību. Daudzi īpaši smagi diskriminācijas veidi skar konkrētu 
kategoriju sievietes, proti, gados vecākas sievietes, sievietes ar apgādībā esošām personām, 
migrantes vai minoritātēm piederošas sievietes un invalīdes.

Vardarbības līmenis joprojām paliek augsts, bet nabadzība, bezdarbs un diskriminācija 
veicina sieviešu un bērnu tirdzniecību un prostitūciju daudzās Eiropas Savienības valstīs, un 
šīs problēmas steidzami jārisina.

Pasākumi institucionālajā līmenī

Kaut arī līdztiesības politika dažādās dalībvalstīs atrodas nevienādā attīstības stadijā, ir būtiski 
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nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi resursiem, tiesībām un varai, jo tas sekmē strukturālas 
izmaiņas un izmaiņas kultūras jomā, stereotipu izskaušanu un līdztiesības veicināšanu, kas 
ļautu to īstenot attīstības ceļā bez virzības atpakaļ.

Pašreizējās problēmas un iegūtā pieredze liecina, ka ir vajadzīga lielāka koordinācija, sieviešu 
tiesību popularizēšana un sekmēšana, iesaistot sieviešu organizācijas cīņā pret diskrimināciju 
un nevienlīdzību.

Šim nolūkam jaunā dzimumu līdztiesības stratēģija Eiropas Savienībā ir jāveido kā rīcības 
programma un politiska apņemšanās, kas balstās uz Pekinas rīcības platformu, un Padomei tā 
jāpieņem pēc Eiropas Parlamenta sniegtā atzinuma, lai tai piešķirtu lielāku politisku svaru un 
dotu jaunu stimulu līdztiesības politikai, paturot prātā, ka sieviešu un meiteņu cilvēktiesības ir 
vispārējo cilvēktiesību neatņemama un ar tām cieši un nesaraujami saistīta sastāvdaļa.

Turklāt ierosinām katru gadu rīkot trīspusēju Padomes, Komisijas un Eiropas Parlamenta 
sanāksmi par to, kas Eiropas Savienībā paveikts dzimumu līdztiesības stratēģijas jomā. Bet, 
ņemot vērā to, ka visos procesos ir jāiesaista sievietes un sieviešu organizācijas, tiek ierosināts 
ik gadu rīkot dzimumu līdztiesības konferenci, kurā piedalīsies sieviešu organizācijas un 
arodbiedrības no dažādām dalībvalstīm, EP deputāti, Eiropas Komisijas un Padomes locekļi, 
kā arī dalībvalstu parlamentu deputāti, katru gadu pievēršot īpašu uzmanību jau iepriekš 
zināmai tēmai.

Ir nepieciešams nekavējoties un pilnībā nodrošināt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 
darbību un izstrādāt visus vajadzīgos rādītājus, kas ļaus vispusīgi pētīt vīriešu un sieviešu 
līdztiesības jautājumus. Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem ir jāizveido koordinācijas 
mehānismi, kas ļautu pastāvīgi sekot līdzi tam, kā tiek īstenota abu dzimumu tiesību un 
iespēju vienlīdzība.

Der uzsvērt, ka ir svarīgi izstrādāt tādu politiku, kas nodrošina integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības jautājumiem dažādās jomās, proti, ekonomikas, finanšu, tirdzniecības, sociālajā 
un budžeta jomā. Aicinām Komisiju un dalībvalstis izplatīt labas prakses piemērus un nosodīt 
sieviešu tiesību sistemātiskas neievērošanas gadījumus, jo īpaši ja tie skar strādājošas 
sievietes, proti, sakarā ar prēmiju piešķiršanu par padarītu darbu, kvalitāti, ražīgumu vai 
uzcītību, kas vienmēr nelabvēlīgi ietekmē maternitātes un paternitātes tiesības, bērnu un citu 
apgādājamo aprūpi, kā arī tiesības apvienoties arodorganizācijā un politiskās tiesības.

Nedrīkst aizmirst, ka ir vajadzīga divējāda stratēģija, kas balstās uz integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības jautājumiem, bet vienlaikus paredz arī īpašus pasākumus, tostarp likumdošanas, 
budžeta un kontroles jomā, un ka politiskos priekšlikumos, kas paredz novērtēt ietekmi uz 
sociālo jomu, šajā vērtējumā ir jāiekļauj arī dzimumu līdztiesības novērtējums.
Arī Eiropas Parlamentā un tā daudzajās komitejās un delegācijās īpaša uzmanība visās jomās 
ir jāpievērš līdztiesības jautājumiem.

Tematiskās jomas jeb mērķi

Vienlīdzīgas tiesības un iespējas vīriešiem un sievietēm ir jāīsteno, nodrošinot vispārēju 
sociālo attīstību, kas nepieļauj atkāpes. Tātad ir svarīgi turpināt Pekinas rīcības platformas 
(Pekina+15) analīzi, kas iesākta Zviedrijas prezidentūras laikā, lai, ņemot to par pamatu, ne 
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tikai izstrādātu attiecīgos rādītājus, bet arī nospraustu mērķus un ieviestu vajadzīgo politiku 
katrā no tajā minētajām 12 jomām.

Šajos krīzes apstākļos steidzami jānosaka prioritāte cīnīties pret nabadzību, pārskatot 
makroekonomikas, monetāro, sociālo un darba politiku, kas ir krīzes pamatā, lai nodrošinātu 
ekonomisko un sociālo taisnīgumu sievietēm, izstrādājot stratēģiju, kura veicinās ienākumu 
taisnīgu sadali, garantēs iztikas minimumu, cilvēka cienīgas algas un pensijas, paredzēs vairāk 
darba vietu, kas pielāgotas sieviešu tiesībām, nodrošinās visām sievietēm un meitenēm 
piekļuvi kvalitatīviem publiskajiem pakalpojumiem, uzlabos sociālo aizsardzību un vietējos 
aprūpes pakalpojumus, proti, piedāvās mazbērnu novietnes, bērnudārzus, dienas aprūpes 
centrus, pašvaldību atpūtas un ģimenes atbalsta centrus, kā arī nodrošinās to pieejamību visām 
sievietēm, bērniem un gados vecākiem cilvēkiem. Tādējādi būs iespējams radīt darba vietas 
atbilstīgi sieviešu tiesībām, veicinot sociālo integrāciju.

Ir svarīgi veikt steidzamus pasākumus cīņā pret diskrimināciju darba samaksas jomā un celt 
darba prestižu, pārskatot spēkā esošo direktīvu, pakāpeniski izstrādājot nozaru plānus un 
nospraužot konkrētus mērķus, lai novērstu tiešo un netiešo diskrimināciju, vai mudinot uz 
sarunām par darba koplīguma slēgšanu, veicinot padomdevēju apmācību līdztiesības 
jautājumos un izstrādājot attiecīgos plānus uzņēmumos un citās darbavietās;

Nepietiek tikai ar paziņojumu sniegšanu vien, kā to darīja Komisija 2007. gada jūlijā, nākot 
klajā ar savu paziņojumu „Likvidēt atšķirības sieviešu un vīriešu darba samaksā”. Tāpat nevar 
aprobežoties tikai ar cēloņu analīzi, risinot jautājumus par darba samaksas atšķirībām. 
Steidzami jāiepazīstas ar šīs analīzes rezultātiem cerībā, ka Komisija izdarīs vajadzīgos 
secinājumus un steidzami piedāvās veicamos pasākumus, lai mazinātu atšķirības sieviešu un 
vīriešu darba samaksā.

Mums vajadzīga lielāka rīcība, aktīvāka izpratnes veidošana un kontrole uzņēmumos, lai 
nodrošinātu sievietēm labākus darba apstākļus, pievēršot uzmanību darba slodzei, 
maternitātes un paternitātes tiesību ievērošanai, sieviešu sociālajai funkcijai, darba, ģimenes 
un privātās dzīves līdzsvarošanai un aicinot pagarināt maternitātes un paternitātes 
atvaļinājumu, kā arī pilnīgi to apmaksāt, nodrošināt apmaksātu paternitātes atvaļinājumu un 
cīnīties pret mēģinājumiem apstrīdēt šīs tiesības.

Vajadzīga tāda politikai un rīcība, kas ļauj visās jomās izskaust pret sievietēm vērstu 
vardarbību, atbalstot sieviešu cilvēktiesības, izskaužot ar dzimumu saistītos stereotipus un 
jebkādu diskrimināciju sabiedrībā un ģimenē, cita starpā izglītībā, apmācībā, plašsaziņas 
līdzekļos un politiskajā dzīvē, pieprasot attiecīgu izglītības un līdztiesības veicināšanas 
politiku.

Ir jāpievērš visa nepieciešamā uzmanība to sieviešu stāvoklim, kuras strādā kopā ar 
dzīvesbiedru lauksaimniecības, amatniecības, tirdzniecības un zvejas nozarē, kā arī mazos 
ģimenes uzņēmumos, kur sievietes ir mazāk aizsargātas nekā vīrieši, lai veiktu jaunus 
pasākumus, kas aizsargā mātes, novērš netiešo diskrimināciju, garantē sociālo aizsardzību un 
drošību, kā arī citas sieviešu, tostarp pašnodarbināto sieviešu, tiesības.

Neraugoties uz paveikto seksuālās reproduktīvās veselības jomā, joprojām pastāv daudz 
problēmu, un ir svarīgi nodrošināt sievietēm tiesības uz brīvu dzimumdzīvi un reproduktīvo 
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dzīvi.

Ir jāpanāk, ka tiek ievērotas dažas svarīgas EP rezolūcijas, proti, 2010. gada 10. februāra 
rezolūcija par cilvēku tirdzniecības novēršanu un rezolūcija par vīriešu un sieviešu līdztiesību 
Eiropas Savienībā.


