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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 157. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A7-0073/2014 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā — 

2012. gads 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punkta otro 
daĜu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu, 

– Ħemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu, 

– Ħemot vērā 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, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu Nr. 606/2013 
par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās2, 

– Ħemot 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/TI3, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvu 
2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu4, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīĜa Direktīvu 2011/36/ES 
par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru 
aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI5, 

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

                                                 
1 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp. 
2 OV L 181, 29.6.2013., 4. lpp. 
3 OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp. 
4 OV L 338, 21.12.2011, 2. lpp. 
5 OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp. 
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– Ħemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu 2011.–2020. gadam, ko 2011. gada 
martā pieĦēma Eiropadome1, 

– Ħemot vērā Komisijas 2010. gada 21. septembra paziĦojumu „Sieviešu un vīriešu 
līdztiesības stratēăija 2010.–2015.” (COM(2010)0491), 

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

– Ħemot vērā Parlamenta 2012. gada 24. maija rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par 
principa „vienlīdzīga samaksa vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas 
vērtības darbu” piemērošanu2,  

–  Ħemot vērā Parlamenta 2013. gada 12. septembra rezolūciju par principa “Vienlīdzīga 
samaksa vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu” 
piemērošanu3,  

– Ħemot vērā Parlamenta 2013. gada 11. jūnija rezolūciju par sieviešu mobilitāti izglītības 
un profesionālajā jomā ES4, 

– Ħemot vērā Parlamenta 2013. gada 12. marta rezolūciju par dzimumu stereotipu 
izskaušanu Eiropas Savienībā5, 

– Ħemot vērā Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūciju par sieviešu nodarbinātības 
apstākĜiem pakalpojumu nozarē6, 

– Ħemot vērā Parlamenta 2011. gada 6. jūlija rezolūciju par sievietēm un uzĦēmējdarbības 
augstākā līmeĦa vadību7, 

–  Ħemot vērā kopš 1975. gada pieĦemtās Eiropas direktīvas par vienlīdzīgas attieksmes 
pret vīriešiem un sievietēm dažādiem aspektiem (Direktīva 2010/41/ES, Direktīva 
2010/18/ES, Direktīva 2006/54/ES, Direktīva 2004/113/EK, Direktīva 92/85/EEK, 
Direktīva 86/613/EEK un Direktīva 79/7/EEK), 

–  Ħemot vērā 1994. gadā Kairā rīkotās Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un 
attīstību rīcības programmu un 1995. gadā Pekinā rīkotās Pasaules konferences par 
sievietēm rīcības programmu, 

A.  tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no pamattiesībām, kas iekĜautas Līgumā par 
Eiropas Savienību un Pamattiesību hartā; tā kā Eiropas Savienības mērėi šajā jomā 
ietver vienlīdzīgu iespēju un attieksmes nodrošināšanu sievietēm un vīriešiem un 
jebkādas uz dzimumu balstītas diskriminācijas apkarošanu; tā kā, lai gan Savienība ir 

                                                 
1 Padomes 2011. gada 7. marta secinājumu pielikums. 
2 PieĦemtie teksti, P7_TA(2012)0225. 
3 PieĦemtie teksti, P7_TA(2013)0375. 
4 PieĦemtie teksti, P7_TA(2013)0247. 
5 PieĦemtie teksti, P7_TA(2013)0074. 
6 PieĦemtie teksti, P7_TA(2012)0322. 
7 PieĦemtie teksti, P7_TA(2011)0330. 
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izvirzījusi īpašu uzdevumu iekĜaut dzimumu līdztiesības jautājumu visās tās darbībās, 
joprojām saglabājas daudzas jomas, kurās nav vienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm;  

B.  tā kā dzimumu līdztiesība ir ekonomikas priekšrocība, kas ir būtiska vienlīdzīgas un 
iekĜaujošas ekonomiskās izaugsmes sekmēšanā; tā kā profesionālās nevienlīdzības 
samazināšana ir ne tikai mērėis līdztiesības ziĦā, bet arī darba tirgus efektivitātes un 
elastības ziĦā; 

C.  tā kā darba dzīvē iesaistītām sievietēm ir liela nozīme ekonomiskās izaugsmes atgūšanā; 
tā kā sievietes palielina ăimenes ienākumus, kas savukārt rada patēriĦa, sociālā 
nodrošinājuma iemaksu un iekasēto nodokĜu apjoma pieaugumu, kā arī atdzīvina 
ekonomiku; 

D.  tā kā, neskatoties uz šajā jomā panākto progresu, joprojām pastāv vairākas 
nevienlīdzības izpausmes starp vīriešiem un sievietēm, piemēram, sieviešu cilvēktiesību 
ievērošanā, profesionālās izaugsmes, nodarbinātības un algas iespējās, izglītības un 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā vai iespējās piedalīties ekonomikas procesos 
un lēmumu pieĦemšanā, vai politiskās pārstāvības ziĦā;  

E.  tā kā ekonomiskas krīze ir pazeminājusi vairuma ES iedzīvotāju dzīves līmeni; tā kā ar 
26 miljoniem bezdarbnieku Eiropā 2012. gada pēdējā ceturksnī vīriešu un sieviešu 
bezdarba rādītāji vienādojās, sasniedzot attiecīgi 10,8 % un 10,6 %; tā kā šāds bezdarba 
rādītāju atšėirības samazinājums starp dažādu dzimumu darbiniekiem nedrīkst Ĝaut 
aizmirst to, ka daudz vairāk sieviešu nekā vīriešu 2012. gadā bija ekonomiski neaktīvas 
un ka sievietes bieži ir tās, kuras pielāgojas vispārējā darba piedāvājuma svārstībām;  

F.  norāda, ka pašreizējā krīze ir īpaši skārusi jauniešus –– vecuma grupā līdz 25 gadiem 
bezdarba līmenis 2012. gada septembrī bija 22 %1; tā kā apmācībā, kuras mērėis ir 
sekmēt pāreju no skolas uz darba tirgu, nepiedalās pietiekams skaits meiteĦu; tā kā 
jaunas sievietes bieži uzsāk darba gaitas pagaidu nepilna darba laika darbvietās, kas 
samazina atalgotās nodarbinātības ilgumu; 

G. tā kā atšėirība vīriešu un sieviešu atalgojumā ietekmē arī pensijas līmeni, tādējādi 
paaugstinot risku sievietēm salīdzinājumā ar vīriešiem piedzīvot nabadzību;  

H.  tā kā saskaĦā ar Eurostat datiem 2012. gadā Eiropā 20–64 gadus vecu sieviešu 
vispārējais nodarbinātības līmenis bija 62,4 %, bet šā vecuma vīriešu — 74,6 %;  

I.  tā kā nodarbinātības līmenis ir galvenais rādītājs vīriešu un sieviešu nevienlīdzības 
novērtēšanā; tā kā nodarbinātības kvalitāte un nosacījumi ir tikpat nozīmīgi parametri 
šādas nevienlīdzības novērtēšanai;  

J.  tā kā, neskatoties uz to, ka vairākas dalībvalstis ir veikušas efektīvus pasākumus, tai 
skaitā arī normatīvus pasākumus, lai sekmētu pārmaiĦas vīriešu un sieviešu līdztiesības 
jomā, izmaiĦas joprojām notiek pārāk lēni un ir nepietiekamas;  

K. tā kā Eiropas Komisijai vajadzētu lielāku uzmanību pievērst šīs jomas ES direktīvu 

                                                 
1 Avots –– Eurostat Nr. 155/2012, 2012. gada 31. oktobris. 
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ieviešanai, jo īpaši arī sociālo partneru vidū, kuri iesaistās sarunās par koplīgumiem, bet 
bieži vien neievēro Kopienas prasības par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm algu ziĦā, piekĜuves darba tirgum un profesionālās izaugsmes, kā arī sociālā 
nodrošinājuma ziĦā;  

L.  tā kā ar nožēlu jāatzīst, ka dažas dalībvalstis vai nu vēl nepiemēro šīs direktīvas pareizi, 
vai arī nepietiekami kontrolē ieviestos īstenošanas tiesību aktus;  

M. tā kā segmentācija darba tirgū attiecībā uz vīriešiem un sievietēm Eiropas Savienības 
dalībvalstīs ir atšėirīga; tā kā segmentācijas līmenis ir visaugstākais valstīs, kurās 
sievietes strādā vairāk;  

N.  tā kā pieejamība pakalpojumiem, kas nodrošina bērnu, vecāku cilvēku un apgādājamo 
personu aprūpi, ir būtiska, lai panāktu vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu dalību darba tirgū, 
izglītībā un apmācībās; tā kā cilvēki, kas sniedz aprūpi mājās, joprojām tiek 
diskriminēti, jo to darba gadi netiek ieskaitīti pensiju un citu tiem pienākošos pabalstu 
sistēmā;  

O. tā kā sieviešu ienākumi par līdzvērtīga darba veikšanu un līdzvērtīgām prasmēm 
joprojām ir zemāki nekā vīriešiem; tā kā Eiropas Savienībā vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšėirība vidēji ir aptuveni 16,2%; tā kā zemākas algas sievietēm neizbēgami 
rada zemākas pensiju iemaksas, kas nozīmē arī zemākas pensijas; tā kā vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšėirības un līdz ar to dzimumiem atšėirīgas pensijas joprojām 
ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc sievietes savas dzīves vēlākajā posmā dzīvo 
zem nabadzības līmeĦa;  

P. tā kā 2011. gadā 78 % sieviešu apstiprināja, ka viĦas katru dienu veic mājsaimniecības 
darbus (no vīriešiem to apstiprināja 39 %1), un tā kā brīvprātīgi elastīgs darbalaiks ir 
svarīgs faktors, lai panāktu labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru; tā kā Eiropā to 
sieviešu nodarbinātības līmenis, kuru apgādībā ir kāds bērns, 2010. gadā bija 64,7 % 
pretstatā 89,7 % vīriešu; tā kā maz vīriešu dodas bērna kopšanas atvaĜinājumā;  

Q. tā kā pēdējā desmitgadē ir panākti vāji rezultāti attiecībā uz dzimumu līdzsvara 
nodrošināšanu politisko lēmumu pieĦemšanā — ES rādītāji vidēji uzlabojušies par tikai 
4 procentpunktiem, proti, no 22 % 2003. gadā līdz 26 % 2012. gadā2; tā kā uzĦēmumu 
un universitāšu vadošajos amatos joprojām nav daudz sieviešu un sieviešu dzimuma 
politiėu un pētnieku skaits pieaug Ĝoti lēni;  

R. tā kā lauku apvidos sievietes vairāk cieš no dažāda veida diskriminācijas un dzimumu 
stereotipiem nekā sievietes pilsētās, un sieviešu nodarbinātības līmenis lauku apvidos ir 
daudz zemāks nekā pilsētās; tā kā turklāt daudzas sievietes nekad nav strādājušas 
oficiālu darbu un līdz ar to netiek reăistrētas kā bezdarbnieces un netiek iekĜautas 
bezdarba statistikā, kas rada īpašas finansiālas un juridiskas problēmas saistībā ar 
tiesībām uz maternitātes un slimības atvaĜinājumu, tiesībām uz pensiju un piekĜuvi 
sociālajam nodrošinājumam, kā arī problēmas laulības šėiršanas gadījumā;  

                                                 
1 Eurofound, Trešais Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums, 57. lpp. 
2 Eiropas Komisija, ZiĦojums par progresu vīriešu un sieviešu līdztiesības jomā 2012. gadā (SWD(2013)0171).  
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S. tā kā tradicionālajām dzimumu lomām un stereotipiem, kas attēlo sievietes, joprojām ir 
spēcīga ietekme uz pienākumu sadali starp sievietēm un vīriešiem mājās, darbavietā un 
sabiedrībā kopumā; tā kā dzimumu stereotipi veicina arī pārmantoto šėēršĜu 
pastāvēšanu dzimumu līdztiesības sasniegšanā un ierobežo sieviešu nodarbinātības 
izvēles un personības attīstību, un var daĜēji izskaidrot nozaru un profesiju segregāciju 
starp sievietēm un vīriešiem ; tā kā plašsaziĦas līdzekĜiem var būt ievērojama nozīme ne 
tikai stereotipu izplatīšanā, pat veidojot pazemojošu sieviešu tēlu un pārmērīgi 
seksualizējot jaunas meitenes, bet arī dzimumu stereotipu pārvarēšanā, sekmējot 
sieviešu dalību lēmumu pieĦemšanā un dzimumu līdztiesību; 

T. tā kā Kairas Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību rīcības 
programmā ir definēta seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības (SRHR); 

U. tā kā fiziska, seksuāla vai psiholoăiska vardarbība pret sievietēm ir galvenais šėērslis 
sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā, tā ir sieviešu pamattiesību pārkāpums un 
joprojām ir visizplatītākais cilvēktiesību pārkāpumus, neskatoties uz pasākumiem, kas 
veikti, lai cīnītos pret to; tā kā šādai vardarbībai nav ăeogrāfisku, sociālekonomisku vai 
kultūras robežu; tā kā pētījumos par vardarbību dzimuma dēĜ atklāts, ka viena piektā 
līdz viena ceturtā daĜa sieviešu Eiropā ir piedzīvojušas fizisku vardarbību vismaz 
vienreiz pieaugušā vecumā, vairāk nekā viena desmitā daĜa sieviešu ir cietušas no 
seksuālas fiziskas vardarbības, 12–15 % sieviešu Eiropā ir cietušas no vardarbības 
ăimenē un katru dienu septiĦas sievietes Eiropas Savienībā mirst šādas vardarbības 
rezultātā1; tā kā cilvēku tirdzniecība seksuālai izmantošanai, kurā lielākā daĜa upuru ir 
sievietes un meitenes, ir nepieĦemams cilvēktiesību pārkāpums un mūsdienu verdzības 
veids; 

V. tā kā sievietes un jaunas meitenes ir biežākie cilvēku tirdzniecības upuri;  

W. tā kā statistikas datu vākšana par dzimumu nevienlīdzību ir prioritāte, lai novērstu 
cēloĦus, kas kavē sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā,  

1.  atzīst, ka vienlīdzīga vīriešu un sieviešu dalība darba tirgū varētu ievērojami palielināt 
ES ekonomisko potenciālu, atspoguĜojot tās taisnīgo un iekĜaujošo būtību; atgādina, ka 
saskaĦā ar ESAO prognozēm kopējā līdzdalības rādītāju konverăence līdz 2030. gadam 
varētu radīt 12,4 % IKP pieaugumu uz vienu iedzīvotāju;  

2. aicina pieĦemt vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu augstāku nodarbinātības līmeni 
sieviešu vidū, piemēram, cenas ziĦā pieejamu aprūpi un bērnu aprūpi, atbilstošas 
maternitātes, paternitātes un bērna kopšanas atvaĜinājuma shēmas un elastīgu darba 
laiku un darbavietas, kas sniegs iespēju saskaĦot privāto un darba dzīvi;  

3.  uzsver, ka jāsniedz konkrēti priekšlikumi par darba, ăimenes un privātās dzīves 
saskaĦošanu, kas tādējādi veicinātu arī līdzsvarotāku darba, ăimenes un sociālo 
pienākumu sadali starp vīriešiem un sievietēm, jo īpaši tādās jomās kā palīdzība 
apgādājamām personām un bērnu aprūpe; norāda, ka bērnudārzu un mazbērnu novietĦu 
izmantošanas iespēju uzlabošana ir atkarīga ne tikai no infrastruktūras izveidei 

                                                 
1 “2013. gada marta Eiropas pievienotās vērtības novērtējums par vardarbības pret sievietēm apkarošanu”, PE 
504.467. 
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nepieciešamās sabiedriskās politikas, bet arī no stimuliem uzĦēmumiem ieteikt šādus 
risinājumus; tāpēc mudina reăionālās tirdzniecības un rūpniecības kameras veicināt 
uzĦēmēju, jo īpaši sieviešu uzĦēmēju, tīkla izveidi, lai rastu kopīgus un solidārus 
risinājumus darba un ăimenes dzīves apvienošanai;  

4.  mudina dalībvalstis veicināt pasākumus un darbības, lai nodrošinātu palīdzību un 
konsultācijas sievietēm, kas nolēmušas kĜūt par uzĦēmējām;  

5. uzsver, ka sievietes veido 52 % no kopējā Eiropas iedzīvotāju skaita, bet viĦas ir tikai 
viena trešdaĜa no pašnodarbinātajiem vai visiem jaunajiem uzĦēmējiem ES; uzsver, ka 
sievietes saskaras ar lielākām grūtībām nekā vīrieši finansējuma, apmācības un 
sadarbības tīklu pieejamībā un darba un privātās dzīves līdzsvarošanā; tāpēc aicina 
Eiropas Komisiju un dalībvalstis veicināt sieviešu uzĦēmējdarbību un izmantot šīs 
Eiropas iedzīvotāju puses potenciālu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, ilgtermiĦa izaugsmi1;  

6. mudina dalībvalstis iekĜaut dzimumu jautājumus 2014.–2020. gada kohēzijas politikā, 
lai tiktu sasniegti 2020. gada stratēăijā izvirzītie mērėi; īpaši aicina Eiropas Savienību 
rīkoties, lai nodrošinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību un ar to saistīto jautājumu 
iekĜaušanu visās ES un dalībvalstu politikas nostādnēs; atzīmē, ka dažiem pasākumiem 
īpaši nepieciešama patiesa politiskā griba, kas līdz šim nav bijusi pietiekama, lai 
ilgtspējīgā, iekĜaujošā un taisnīgā veidā izveidotu vienlīdzīgus apstākĜus vīriešiem un 
sievietēm;  

7. uzsver, ka, lai arī nevienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem darba tirgū pēc krīzes 
pakāpeniski samazinās nodarbinātības līmeĦa un bezdarba līmeĦa atšėirību ziĦā, šī 
atšėirību samazināšanās nenotiek tāpēc, ka Eiropā pēkšĦi būtu panākta lielāka 
līdztiesība, bet gan tāpēc, ka vīriešu nodarbinātības rādītāji ir vairāk pazeminājušies 
krīzes rezultātā; aicina dalībvalstis turpināt censties sasniegt lielāku sieviešu pārstāvību 
lēmumu pieĦemšanas procesā, uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru un turpināt 
apkarot vardarbību pret sievietēm;  

8. mudina dalībvalstis kopā meklēt un līdzdalīt paraugpraksi, kā atrast jaunus līdzekĜus, ar 
kuriem finansēt ieguldījumus sabiedriskajos pakalpojumos, jo īpaši veselības aprūpes 
sistēmās, Ħemot vērā ar krīzi saistītās grūtības un ar iedzīvotāju novecošanu saistītās 
demogrāfiskās problēmas, kā arī saglabājot Eiropas modeĜu augstos standartus un 
prasības šajā jomā;  

9. mudina dalībvalstis un Komisiju īstenot izpratnes veicināšanas un informēšanas 
kampaĦas, lai veicinātu sieviešu iesaistīšanos darbības nozarēs, kas tiek uzskatītas par 
„vīriešu” nozarēm, jo īpaši zinātĦu un jauno tehnoloăiju nozarē, lai pilnīgi izmantotu 
cilvēkkapitālu, ko pārstāv Eiropas sievietes, ar mērėi labāk sasniegt stratēăijas 
„Eiropa 2020” mērėus un dzimumu līdztiesību;  

10. atzīmē, ka ekonomikas, zinātnes un pētniecības nozarē sieviešu procentuālā daĜa ir 
neliela; aicina pastiprināt izpratnes veicināšanas kampaĦas, lai mainītu šo tendenci un 
cīnītos pret darba tirgus spēcīgo segmentāciju;  

                                                 
1 Komisijas paziĦojums „Rīcības plāns uzĦēmējdarbības jomā 2020. gadam. UzĦēmējdarbības gara 
atdzīvināšana Eiropā” (COM(2012)0795 final). 
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11. aicina Komisiju un Padomi veicināt meiteĦu interesi par perspektīvām nozarēm, kurās ir 
pārāk maz sieviešu, sekmēt viĦu piekĜuvi šīm nozarēm, iespēju iegūt tālākizglītību visā 
viĦu darba dzīves garumā un pilnīgu atalgojuma taisnīgumu visos līmeĦos;  

12. norāda, ka saskaĦā ar Komisijas sniegtajiem datiem 2012. gadā 31,6 % vīriešu un 40 % 
sieviešu vecumā no 30 līdz 34 gadiem ES bija ieguvuši augstāko izglītību; norāda, ka 
60 % no tiem, kas nesen ieguvuši diplomu, ir sievietes, tomēr noteiktās nozarēs, 
piemēram, zinātnes un pētniecības nozarē, to skaits ir pārāk neliels; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt sieviešu izpratni par šādu izglītību un nodrošināt sievietēm tādas 
pašas iespējas kā vīriešiem iesaistīties šajās profesijās un veidot tajās savu karjeru;  

13. pauž cerību, ka Komisija īstenos visus tai pieejamos pasākumus, lai tiktu ievēroti visi 
ES direktīvu noteikumi par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, tostarp, lai 
šos noteikumus ievērotu arī sociālie partneri, kas iesaistās sarunās par koplīgumiem, un 
aicina Komisiju dialogā ar sociālajiem partneriem sekmēt tādu jautājumu izskatīšanu kā 
samaksas pārredzamība, nepilna darba laika un terminēta darba līguma nosacījumi 
sievietēm, veicinot arī sieviešu iesaistīšanos ar vides aizsardzību saistītās un 
novatoriskās nozarēs;  

14. norāda, ka sieviešu karjerās parasti nav ievērojamas izaugsmes; aicina dalībvalstis 
mudināt un atbalstīt sievietes, lai viĦas veidotu veiksmīgu karjeru, tostarp ar tādām 
pozitīvām darbībām kā sadarbības tīklu veidošana un darbaudzināšanas programmas, kā 
arī izveidot pienācīgus nosacījumus un jebkurā vecumā nodrošināt tādas pašas iespējas 
kā vīriešiem attiecībā uz apmācību, paaugstinājumu darbā, pārkvalificēšanu un atkārtotu 
apmācību, kā arī nodrošināt pensijas tiesības un bezdarbnieku pabalstus, kas ir 
līdzvērtīgi tiem, kurus saĦem vīrieši;  

15. uzskata, ka, lai palīdzētu sievietēm atgriezties darba tirgū, jāievieš daudzdimensionāli 
politikas risinājumi, kas ietver mūžizglītību un pasākumus, kuri paredzēti, lai cīnītos 
pret nestabilu nodarbinātību un veicinātu darbavietas, kurās tiek ievērotas darba Ħēmēju 
tiesības, un diferencētu darba organizēšanas praksi pēc attiecīgo sieviešu pieprasījuma, 
lai tām nebūtu jāatsakās no profesionālās darbības vai tā jāpārtrauc;  

16. atgādina, ka Komisija 2012. gada decembrī atzina nepieciešamību attīstīt politiku 
jaunatnes jomā, ietverot dzimumu līdztiesības aspektu (jauniešu nodarbinātības 
pasākumu kopums un garantija jauniešiem); aicina Komisiju vairāk mudināt dalībvalstis 
pieĦemt pasākumus, ar kuriem meitenēm varētu nodrošināt tādas pašas izglītības un 
arodmācības iespējas kā zēniem;  

17. aicina dalībvalstis cīnīties pret sieviešu nedeklarētu nodarbināšanu, kas veicina sieviešu 
atalgojuma struktūras pilnīgu izjaukšanu, palielinot sieviešu nabadzību, jo īpaši dzīves 
vēlākā posmā;  

18. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka attiecībā uz sievietēm un vīriešiem 
vienādi tiek ievērots pamatprincips „vienlīdzīga darba samaksa par vienādu darbu”, un 
aicina dalībvalstis saglabāt valsts darba inspekcijas saskaĦā ar valsts tiesību aktiem, lai 
noteiktu nepietiekami atalgotus darba veidus, kuros darbaspēku veido galvenokārt 
sievietes un kuri rada netiešas diskriminācijas situācijas attiecībā uz darba algu; norāda, 
ka saskaĦā ar Eiropas pievienotās vērtības novērtējuma secinājumiem, samazinot 
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sieviešu un vīriešu atalgojuma starpību par vienu procenta punktu, ekonomikas 
izaugsme palielinātos par 0,1 %, un tas nozīmē, ka sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšėirības samazināšana ir būtiski svarīga pašreizējā ekonomikas lejupslīdes posmā; 
prasa Komisijai atbalstīt dalībvalstis, lai tās varētu samazināt vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšėirības un īstenot politiku tās samazināšanai, un apmainīties ar 
paraugpraksi un veicināt tās izmantošanu;  

19. aicina turpināt informatīvās kampaĦas par vienādu atalgojumu, lai pakāpeniski veidotu 
apziĦu par to, ka ir būtiski sievietēm un vīriešiem paredzēt vienādas tiesības un 
nodrošināt vienlīdz taisnīgu attieksmi;  

20. aicina dalībvalstis un Komisiju veikt atbilstošus pasākumus, lai samazinātu sieviešu un 
vīriešu pensijas atšėirības, ko ir izraisījušas tieši sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšėirības, un novērtēt pensiju sistēmu ietekmi uz sievietēm, īpašu uzmanību veltot 
nepilna laika un netipiskiem darba līgumiem;  

21. aicina Komisiju turpināt sekmēt iniciatīvas, kuru mērėis ir veicināt vienāda atalgojuma 
izmaksu sievietēm un vīriešiem, tostarp tieši atbalstot uzĦēmumu centienus ieviest 
līdztiesību darbā;  

22. uzsver, ka nolūkā izskaust ar dzimumu saistītos stereotipus un veicināt vienlīdzīgas 
attieksmes modeĜus sociālajā un ekonomikas jomā, ir ārkārtīgi svarīgi nostiprināt šīs 
vērtības jau agrīnā vecumā un īstenot informēšanas kampaĦas darbvietās un plašsaziĦas 
līdzekĜos, uzsverot vīriešu atbildību līdztiesības veicināšanā, ăimenes pienākumu 
vienlīdzīgu sadali un darba un privātās dzīves līdzsvara radīšanu; aicina Komisiju un 
dalībvalstis noteiktāk iesaistīties, lai izbeigtu plašsaziĦas līdzekĜu izplatītos dzimumu 
stereotipus, un vērš uzmanību uz svarīgiem pasākumiem, kuri iekĜauti Eiropas 
Parlamenta ziĦojumā par dzimumu stereotipu izskaušanu, kas tika pieĦemts 2013. gadā; 
aicina dalībvalstis, jo īpaši to plašsaziĦas līdzekĜu regulatīvās iestādes, apsvērt to, kā 
kvantitatīvi un kvalitatīvi tiek atspoguĜotas sievietes, un popularizēt līdzsvarotu, no 
stereotipiem brīvu sievietes tēlu un darīt to, neaizskarot sieviešu cieĦu, ievērojot viĦu 
daudzveidīgos pienākumus un identitāti, un pievēršot lielāku uzmanību sieviešu 
sociālajai attīstībai, konstitucionālajām tiesībām un nozīmei pilsoniskajā sabiedrībā, 
iestādēs un darba vidē, kā arī plašsaziĦas līdzekĜos, reklāmā un reklāmas materiālos un 
sevišėi televīzijā, jo īpaši, lai nepieĜautu dzimumu stereotipu izplatīšanu un samazinātu 
tendenci pārāk seksualizēt jaunas meitenes;  

23. norāda, ka Eiropas līmenī jādubulto centieni palielināt sieviešu skaitu politikas jomās un 
Eiropas Savienības iestādēs, tostarp Eiropas Parlamentā; uzskata, ka jāmudina sieviešu 
iesaistīšanās valsts, reăionālā un pašvaldību līmenī; norāda, ka politiskajām partijām ir 
svarīga nozīme; uzskata, ka līdzsvarots politikā iesaistīto sieviešu un vīriešu skaits ir 
viens no demokrātijas un mūsu politiskās sistēmas pamatiem, un tam ir izšėirīga 
nozīme, lai panāktu demokrātisku ES pilsoĦu pārstāvniecību; atzīmē, ka iepriekš 
minētais tieši un netieši ietekmē sieviešu dalību vēlēšanās; aicina dalībvalstis un valstu 
partijas Ħemt vērā dzimuma aspektus, sagatavojot vēlēšanu sarakstus un ieceĜot 
darbiniekus iestāžu augstākajos administratīvajos amatos;  

24. uzsver, ka dzimumu līdztiesība lēmumu pieĦemšanā ir īpaši svarīga, jo ir atzīts, ka 
lielāks sieviešu skaits vadošos ekonomiski nozīmīgos amatos veicina uzĦēmuma 
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spēcīgu organizatorisko un finansiālo darbību, kā arī labāku lēmumu pieĦemšanas 
kvalitāti, savukārt lielāka sieviešu pārstāvniecība vadošajos politiskajos amatos ir 
būtiska prasība demokrātiskas sabiedrības funkcionēšanai;  

25. atgādina, ka 2014. gada Eiropas vēlēšanas, pēc kurām tiks izveidota nākamā Komisija 
un nominēti kandidāti ES vadošiem amatiem, ir iespēja uzlabot paritātes demokrātiju 
ES līmenī un izveidot ES kā paraugu šajā jomā; 

26. uzsver, ka saskaĦā ar Komisijas statistiku sievietes pašlaik ieĦem 15,8 % amatu lielāko 
biržā kotēto uzĦēmumu valdēs un ka progress šīs situācijas uzlabošanā ir bijis lēns —
 koeficients ir pieaudzis tikai par 0,6 % gadā šo vadošo uzĦēmumos augstākajos amatos; 
atzīmē, ka 97 % no uzĦēmumu valdes priekšsēdētājiem ir vīrieši; tāpēc aicina Komisiju 
un dalībvalstis veikt pasākumus, lai veicinātu labāku dzimumu līdzsvaru uzĦēmumu 
vadošajos amatos, un tos ātri īstenot, tādējādi veicinot labāku uzĦēmumu darbību, 
lielāku konkurētspēju un ekonomiskos ieguvumus ES; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu direktīvai, kuras mērėis ir palielināt sieviešu skaitu biržā kotēto 
uzĦēmumu valdēs bez izpildpilnvarām, nosakot minimālo mērėi — līdz 2020. gadam 
nodrošināt, ka 40 % valdes locekĜu ir sievietes; aicina Komisiju ar informēšanas 
kampaĦām sekmēt lielāku sieviešu pārstāvību mazo un vidējo uzĦēmumu 
lēmējstruktūrās; steidzami aicina Padomi iesaistīties sarunās ar Parlamentu par šo 
dokumentu pirmajā lasījumā, lai līdz septītā sasaukuma beigām visu ES iestāžu starpā 
varētu panākt vienošanos;  

27. uzsver –– kaut gan SRHR ir dalībvalstu kompetencē attiecībā uz veselības aprūpes un 
izglītības politikas formulēšanu un īstenošanu, ES var sniegt ieguldījumu, veicinot 
paraugprakses izmantošanu dalībvalstu vidū; 

28. norāda –– lai panāktu sieviešu un vīriešu vienlīdzību gan darba tirgū, gan ăimenes 
dzīvē, ir jāgarantē vienlīdzīga piekĜuve veselības aprūpei, tostarp seksuālās veselības 
aprūpei, kas neaprobežojas ar grūtniecību; vērš dalībvalstu uzmanību uz nepieciešamību 
koncentrēties uz seksuāli transmisīvo slimību profilaksi un profilakses metodēm, kā arī 
uz profilaksi un pētniecību, lai, regulāri veicot (ginekoloăiskas) apskates/pārbaudes, 
uzlabotu tādu slimību agrīno atklāšanu kā sievietēm raksturīgās vēža (krūšu, dzemdes 
un olnīcu) formas; 

29. konstatē, ka saistībā ar to, ka sievietes arvien vairāk tiek pakĜautas nabadzībai, var 
palielināties sieviešu tirdzniecība, seksuālā izmantošana un piespiedu prostitūcija un 
pieaugt sieviešu ekonomiskā atkarība, tostarp to sieviešu ekonomiskā atkarība, kas cieš 
no vardarbības ăimenē;  

30. uzsver, ka sieviešu un vīriešu līdztiesības panākšanā ir svarīgi apkarot pret sievietēm 
vērstu vardarbību; aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis veikt saskaĦotu rīcību šajā 
jomā un prioritārā kārtā vēl vairāk stiprināt politikas virzienus un darbības, lai 
aizsargātu sieviešu cieĦu un apkarotu vardarbību pret viĦām; atzinīgi vērtē centienus 
gan Kopienas, gan dalībvalstu līmenī apkarot pret sievietēm, vīriešiem un bērniem 
vērstu vardarbību, piemēram, direktīvu par cilvēku tirdzniecības novēršanu un 
apkarošanu un tiesību aktu kopumu cietušo tiesību stiprināšanai ES, tomēr uzsver, ka šī 
parādība pārsvarā joprojām nav atrisināta; aicina Komisiju noteikt 2016. gadu par ES 
gadu pret sievietēm vērstas vardarbības izbeigšanai un izstrādāt attiecīgu ES mēroga 
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stratēăiju un rīcības plānu pret sievietēm vērstas vardarbības izbeigšanai, paredzot 
pasākumus dalībvalstu rīcības vecināšanai un atbalstam, lai novērstu vardarbību pret 
sievietēm, īstenotu informēšanas pasākumus, apkopotu datus un finansētu NVO, kā 
paziĦots 2010. gada marta Padomes secinājumos; aicina dalībvalstis pēc iespējas drīzāk 
ratificēt Eiropas Padomes pieĦemto Stambulas konvenciju par vardarbību pret sievietēm 
un Komisiju veicināt tās ratificēšanu dalībvalstīs un sākt procesu, kura rezultātā ES 
pievienotos šai konvencijai, iepriekš novērtējot pievienošanās sekas un pievienoto 
vērtību;  

31. norāda, ka 2013. gada aprīlī tikai sešas dalībvalstis paziĦoja par to, ka tās ir pilnīgi 
transponējušas ES Direktīvu par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu, kuras 
īstenošanas termiĦš beidzās 2013. gada 6. aprīlī;  

32. ar bažām konstatē, ka saskaĦā ar datiem, kas sniegti Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta ziĦojumā „Pārskats par Pekinas Rīcības platformas īstenošanu ES dalībvalstīs. 
Vardarbība pret sievietēm. Cietušo atbalsts” (2012), profesionālo apmācību un 
ilgtspējīgu finansējumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, apvienībām un NVO, kas 
palīdz sievietēm, kuras cieš no vardarbības ăimenē, ir nepārprotami ietekmējušas 
ekonomikas krīzes sekas; atgādina, ka starp dalībvalstīm pastāv milzīga nevienlīdzība 
atbalsta pakalpojumu pieejamības ziĦā;  

33. uzsver, ka ir svarīgi sistemātiski apmācīt kvalificētus darbiniekus, kas rūpētos par 
sievietēm, kuras cietušas no fiziskas, seksuālas vai psiholoăiskas vardarbības; uzskata, 
ka šādai apmācībai ir jābūt obligātai primārās un sekundārās palīdzības darbiniekiem, 
tostarp ārkārtas sociālo dienestu un medicīnas, civilās aizsardzības un policijas dienestu 
darbiniekiem;  

34. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām. 

Or. en 

 
 


