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Grozījums Nr.  1 
Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz 
PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0163/2015 
Maria Noichl 
ES stratēăija sieviešu un vīriešu līdztiesībai laikposmam pēc 2015. gada 
2014/2152(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0163/2015 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēăiju sieviešu un vīriešu līdztiesībai 
laikposmam pēc 2015. gada 

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 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīĜa Direktīvu  2011/36/ES 
par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, ar kuru 
aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI1; 

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

– Ħemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011.–2020. gads), ko Padome 
pieĦēma 2011. gada martā2, 

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

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

B. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir ekonomikas priekšrocība, kam ir būtiska nozīme 
vienlīdzīgas un iekĜaujošas ekonomiskās izaugsmes sekmēšanā; tā kā profesionālās 
nevienlīdzības samazināšana ir mērėis ne tikai vienlīdzīgas attieksmes ziĦā, bet arī 
darba tirgus efektivitātes ziĦā; 

                                                 
1 OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp. 
2 Padomes 2011. gada 7. marta secinājumu pielikums. 
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C. tā kā sievietēm, kas sāk darba dzīvi, ir vadoša loma izaugsmes atjaunošanā, jo viĦām ir 
iespēja palielināt ăimenes ienākumus, kas savukārt rada patēriĦa, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un iekasēto nodokĜu apjoma pieaugumu, kā arī atdzīvina ekonomiku;  

D. tā kā sievietēm un vīriešiem vajadzētu būt vienlīdzīgām iespējām izmantot izvēles 
brīvību, lemjot par to, kā viĦi vēlas turpināt savu karjeru un apvienot darbu un ăimenes 
dzīvi;  

E. tā kā saskaĦā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas prognozēm kopējā 
līdzdalības rādītāju konverăence līdz 2030. gadam varētu radīt 12,4 % IKP pieaugumu 
uz vienu iedzīvotāju; 

F. tā kā tradicionālajiem stereotipiem par sievietēm joprojām ir spēcīga ietekme uz 
pienākumu sadali starp sievietēm un vīriešiem mājās, darbavietā un sabiedrībā kopumā; 

G. tā kā lauku apvidos un attālos reăionos sievietes vairāk cieš no dažāda veida 
diskriminācijas un dzimumu stereotipiem nekā sievietes pilsētās; tā kā būtu jānodrošina 
sievietēm labāka veselības aprūpes, izglītības un nodarbības pieejamība, tostarp 
pašnodarbinātības iespējas, jo īpaši lauksaimniecībā, lai mudinātu viĦas nepamest 
dzīvesvietu; 

H. 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; tā kā saskaĦā ar Eurostat datiem 2013. gadā ES 
15‒64 gadus vecu sieviešu vispārējais nodarbinātības līmenis bija 58,8 %, bet šā 
vecuma vīriešu — 69,4 %; 

I. tā kā 60 % no tiem, kas nesen ieguvuši diplomu, ir sievietes, tomēr noteiktās nozarēs, 
piemēram, zinātnes, IKT un pētniecības nozarē, to skaits ir pārāk neliels; 

J. tā kā daudzas sievietes nekad nav strādājušas vai nav oficiāli reăistrējušās darba tirgū un 
tas rada īpašas finansiālas un juridiskas problēmas saistībā ar sociālajām tiesībām un 
drošību; 

K. tā kā sievietes veido tikai vienu trešdaĜu no pašnodarbinātajiem un visiem jaunajiem 
uzĦēmējiem ES; 

L. tā kā sievietes nav pietiekami pārstāvētas noteiktās izglītības jomās un noteiktās 
nozarēs, kurās izaugsmes līmenis ir augstāks par vidējo; 

M. tā kā papildus stereotipu izskaušanai ir svarīgi nodrošināt bērnu, vecāku cilvēku un 
apgādājamo personu aprūpes pakalpojumu pieejamību, lai panāktu vienlīdzīgu sieviešu 
un vīriešu dalību darba tirgū, izglītībā un apmācībā; 

N. tā kā, lai palīdzētu sievietēm atgriezties darba tirgū pēc dzemdībām, ir nepieciešami 
daudzdimensiju politiski risinājumi, kas ietver sevī mūžizglītību un rīcību nedrošu 
darbvietu apkarošanai; 

O. tā kā sieviešu ienākumi par līdzvērtīga darba veikšanu un līdzvērtīgām prasmēm 



 

AM\1063942LV.doc  PE558.909v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

joprojām ir zemāki nekā vīriešiem; tā kā 2013. gadā ES vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšėirība vidēji bija aptuveni 16,4 %; 

P. tā kā zemākas algas sievietēm neizbēgami rada zemākas pensiju iemaksas, kas nozīmē 
arī zemākas pensijas; tā kā darba samaksas atšėirības atkarībā no dzimuma un līdz ar to 
pensiju atšėirības atkarībā no dzimuma (par aptuveni 39 %) joprojām ir viens no 
galvenajiem iemesliem, kāpēc sievietes savas dzīves vēlākajā posmā dzīvo zem 
nabadzības līmeĦa; 

Q. tā kā vardarbība pret sievietēm, vai tā būtu fiziska, seksuāla vai psiholoăiska, ir 
nozīmīgs šėērslis sieviešu un vīriešu līdztiesībai un ir sieviešu cilvēktiesību pārkāpums; 

R. tā kā pētījumos par vardarbību dzimuma dēĜ atklāts, ka viena piektā līdz viena ceturtā 
daĜa visu sieviešu Eiropā ir piedzīvojušas fizisku vardarbību vismaz vienreiz pieaugušā 
vecumā, vairāk nekā viena desmitā daĜa sieviešu ir cietušas no seksuālas fiziskas 
vardarbības, no vardarbības ăimenē cieš 12–15 % sieviešu, no kuru skaita ES katru 
dienu mirst septiĦas sievietes;  

S. tā kā joprojām nav daudz sieviešu, kas ieĦem vadošus amatus valsts iestādēs, lai gan 
lielāka sieviešu pārstāvniecība vadošos politiskos amatos ir būtiska prasība 
demokrātiskas sabiedrības funkcionēšanai;  

T. tā kā ir atzīts, ka lielāks sieviešu skaits vadošos ekonomiski nozīmīgos amatos veicina 
uzĦēmuma spēcīgu organizatorisko un finansiālo darbību, kā arī labāku lēmumu 
pieĦemšanas kvalitāti; 

U. tā kā Kairas Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību rīcības 
programmā ir sniegta seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību 
definīcija; 

V. tā kā seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības ir dalībvalstu 
kompetencē esošs jautājums; tā kā ES tomēr var veicināt labākās prakses 
popularizēšanu starp dalībvalstīm;  

W. tā kā ir jāgarantē sievietēm veselības aprūpes, tostarp attiecībā uz seksuālo un 
reproduktīvo veselību, vienlīdzīga pieejamība neatkarīgi no viĦu ekonomiskā stāvokĜa 
vai dzīvesvietas; 

X. tā kā ES un dalībvalstis ar ārējo darbību palīdzību var veicināt sieviešu iespējas ārpus 
ES; 

Y. tā kā daudzās trešās valstīs vietējie tiesību akti negarantē vienādas tiesības vīriešiem un 
sievietēm; 

Z. tā kā katru gadu 14 miljoni meiteĦu tiek apprecinātas piespiedu kārtā un 3 miljoni 
meiteĦu cieš no sieviešu dzimumorgānu sakropĜošanas; 

AA. tā kā statistikas datu vākšana par sieviešu un vīriešu nevienlīdzību ir prioritāte nolūkā 
izstrādāt saskaĦotu stratēăiju, lai novērstu cēloĦus, kas kavē panākt sieviešu un vīriešu 
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līdztiesību ES, 

1. aicina Komisiju izstrādāt stratēăiju sieviešu un vīriešu līdztiesībai Eiropas Savienībā 
laikposmam no 2015. līdz 2020. gadam (turpmāk „Stratēăija”), kas paredzēta, lai 
uzlabotu visu sieviešu stāvokli neatkarīgi no viĦu sociālā un ekonomiskā stāvokĜa un 
dzīvesvietas; 

Izglītība, apmācība un darba tirgus pieejamība  

2. atgādina, ka jānovērš diskriminācija atkarībā no dzimuma un šėēršĜi, kas kavē darba 
tirgus pieejamību, jo īpaši uzlabojot izglītības un apmācības pieejamību, un iesaka 
Stratēăijā iekĜaut šādus pasākumus: 

i) mudināt sievietes un meitenes vairāk interesēties par nozarēm, kurām ir lielāka 
ekonomiskā pievienotā vērtība un kurās sievietes nav pietiekami pārstāvētas, jo 
īpaši IKT, zinātnes un tehniskajās nozarēs; palīdzēt viĦām sākt darbu šajās 
nozarēs un dot iespēju pārvarēt tā dēvēto stikla griestu problēmu, nodrošinot 
viĦām papildu izglītības iespējas un darbaudzināšanas programmas visā viĦu 
darba dzīves laikā; 

ii) veicināt sieviešu uzĦēmējdarbību gan pilsētās, gan laukos; veicināt pasākumus un 
darbības, lai palīdzētu, sniegtu padomus un nodrošinātu apmācību sievietēm, 
kuras nolēmušas kĜūt par uzĦēmējām; atvieglot kredītu pieejamību; mazināt 
birokrātiskos šėēršĜus un mazināt citus šėēršĜus sieviešu jaunizveidotiem 
uzĦēmumiem un sieviešu vadītiem ăimenes uzĦēmumiem; 

iii) pieĦemt pasākumus, lai veicinātu augstāku sieviešu nodarbinātības līmeni, 
piemēram, nodrošināt pieejamu aprūpi un bērnu aprūpi, un lai veicinātu elastību 
attiecībā uz darba laiku un darba veikšanas vietām, to panākot ne tikai ar valsts 
politikas palīdzību, bet arī ar stimuliem uzĦēmumiem, kas piedāvā šādus 
risinājumus; 

iv) īstenot pasākumus, kas paredzēti, lai modernizētu un uzlabotu grūtnieču un māšu 
aizsardzību darbavietās, palīdzot sievietēm atgriezties darba tirgū pēc dzemdībām, 
un lai saskaĦotu darbu ar ăimenes dzīvi; 

Atalgojums  

3. atzīst, ka ir jāgarantē atalgojuma un pabalstu vienlīdzība, kas būtu nozīmīgs solis, lai 
panāktu sieviešu un vīriešu līdztiesību, un iesaka Stratēăijā iekĜaut šādus pasākumus: 

i) nodrošināt, ka pamatprincips „vienāda darba samaksa par vienādu vai vienādi 
vērtīgu darbu” tiek ievērots kā attiecībā uz sievietēm, tā uz vīriešiem, un atbalstīt 
dalībvalstis un sociālos partnerus vīriešu un sieviešu darba samaksas atšėirības 
mazināšanā, izmantojot valsts politiku un apmainoties ar labāko praksi; 

ii) 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 
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netipiskiem darba līgumiem; 

Pret sievietēm vērsta vardarbība 

4. atgādina par to, ka vardarbībai pret sievietēm ir postošas sekas un ka tā ir 
visizplatītākais cilvēktiesību pārkāpumu veids ES, un iesaka Stratēăijā iekĜaut šādus 
pasākumus: 

i) veicināt Eiropas Padomes pieĦemtās Stambulas konvencijas par vardarbību pret 
sievietēm ratifikāciju, vienlaikus ievērojot valsts konstitucionālās normas, un sākt 
ES pievienošanās procedūru šai konvencijai; 

ii) sekmēt sistemātisku apmācību nodrošināšanu kvalificētiem darbiniekiem, kas 
rūpējas par sievietēm, kuras cietušas no fiziskas, seksuālas vai psiholoăiskas 
vardarbības; 

iii) noteikt 2017. gadu par vardarbības pret sievietēm izbeigšanas gadu, pastiprināti 
īstenojot pasākumus, kas paredzēti darbību veicināšanai un atbalsta 
nodrošināšanai pret sievietēm vērstas vardarbības novēršanas jomā (tostarp 
novērtējot, kā tiek īstenots cietušajām personām paredzēto tiesību aktu kopums), 
kā arī informētības palielināšanas darbībām, datu vākšanai un NVO finansēšanai; 

Lēmumu pieĦemšanas process 

5. uzsver nepieĦemamo līdzsvara trūkumu lēmumu pieĦemšanas procesā gan publiskajā, 
gan privātajā jomā un iesaka Stratēăijā iekĜaut šādus pasākumus: 

i) izmantojot informētības palielināšanas kampaĦas, veicināt darbības, kas 
paredzētas, lai cīnītos pret pašreizējiem stereotipiem un plašsaziĦas līdzekĜos 
atspoguĜoto sieviešu tēlu; 

ii) veicināt darbības, kas sekmē sieviešu lielāku pārstāvību valsts vai reăionālā 
līmeĦa publisko iestāžu augstākajā vadībā, kā arī politikā, universitātēs un 
augstākajā izglītībā;  

iii) veicināt darbības, kas paredzētas, lai iesaistītu vairāk sieviešu uzĦēmumu 
augstākajā vadībā; 

Veselība 

6. atzīst, ka veselība ir noteicošais sieviešu personīgās attīstības aspekts, un iesaka 
Stratēăijā iekĜaut šādus pasākumus: 

i) vērst lielāku uzmanību uz nepieciešamību koncentrēties uz seksuāli transmisīvo 
slimību profilaksi un profilakses metodēm, kā arī uz pētniecību, lai uzlabotu tādu 
slimību agrīno atklāšanu kā sievietēm raksturīgās vēža (olnīcu, dzemdes un krūts 
vēža) formas; 

ii) palielināt sieviešu vispārējās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši 
attālos reăionos; 



 

AM\1063942LV.doc  PE558.909v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Ārējās darbības 

7. aicina ES un tās dalībvalstis integrēt sieviešu un vīriešu līdztiesību visos ārpolitikas 
virzienos un iesaka Stratēăijā iekĜaut šādus pasākumus: 

i) turpināt pildīt ES apĦemšanos veicināt sieviešu iespējas, sniedzot attīstības un 
humāno palīdzību trešās valstīs; 

ii) mudināt partnervalstis veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, iekĜaujot šo 
principu visās partnerības nolīgumu sadaĜās; 

iii) iekĜaut īpašu sadaĜu par sieviešu tiesībām Eiropas Ārējās darbības dienesta 
Cilvēktiesību rīcības plānā, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu dzimumorgānu 
sakropĜošanas problēmai un agrīnām piespiedu laulībām;  

Vispārēji ieteikumi 

8. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot Stratēăiju saskaĦā ar to attiecīgajām 
kompetences jomām, uzsverot labākās prakses apmaiĦas nozīmi, jo īpaši gadījumos, 
kad dalībvalstīm ir ekskluzīva kompetence; 

9. aicina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu turpināt darbu, apkopojot ar dzimumiem 
saistītus īpašus datus un rezultātu pārskatus visās politikas jomās; 

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

Or. en 

 
 
 


