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(2019/2169(INI))

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 181. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A9-0234/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES dzimumu līdztiesības stratēģiju

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 6. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. un 23. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada ziņojumu par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas 
Savienībā,

– ņemot vērā 2014. gada 26. februāra rezolūciju par seksuālo izmantošanu un prostitūciju 
un tās ietekmi uz dzimumu līdztiesību1,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

A. tā kā ir ārkārtīgi svarīgi aizsargāt sieviešu un vīriešu tiesības, vienlaikus nodrošinot, ka 
tiek ievērota viņu vienādā vērtība un unikālās īpašības un ka ar savām atšķirībām 
sievietes un vīrieši cits citu papildina;

B. tā kā tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ir būtiskas pamattiesības, kas atzītas ES līgumos 
un Pamattiesību hartā un kas ir būtiskas vienlīdzīgas attieksmes principa turpmākai 
attīstībai;

C. tā kā vardarbība pret sievietēm un vīriešiem visās tās izpausmēs ir cilvēktiesību 
pārkāpums; tā kā likumdošanas pasākumiem un izpratnes veicināšanas shēmām 
nevajadzētu saasināt abu dzimumu antagonismu un tā vietā tiem būtu jāskata jebkādi 
acīmredzami pārkāpumi un nevienlīdzība un jācenšas tos novērst;

D. tā kā cilvēku tirdzniecība ir viens no ļaunākajiem pamattiesību un cilvēka cieņas 
pārkāpumiem; tā kā 80 % no reģistrētajiem cilvēku tirdzniecības upuriem ir sievietes un 
meitenes, turklāt sievietes un meitenes ir 95 % no reģistrētajiem cilvēku tirdzniecības 
upuriem seksuālās ekspluatēšanas nolūkā; tā kā cilvēku tirdzniecība ir arvien pieaugošs 

1 OV C 285, 29.8.2017., 78. lpp.
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organizētās noziedzības veids un verdzības un cilvēktiesību pārkāpumu forma un tā kā 
cilvēku tirdzniecība skar galvenokārt sievietes un bērnus, it īpaši seksuālās 
ekspluatēšanas nolūkā; tā kā prostitūcijas tirgus un pornogrāfijas industrija veicina 
sieviešu un bērnu tirdzniecību un pastiprina pret viņiem vērsto vardarbību; tā kā 
dalībvalstīm sava sociālā un ekonomikas politika jāizstrādā tā, lai palīdzētu 
neaizsargātām sievietēm un bērniem pamest prostitūciju, tostarp ieviešot īpašu sociālo 
un ekonomikas politiku ar mērķi viņiem palīdzēt;

E. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai ir strukturāli iemesli, kas jālikvidē un 
jānovērš, īpaši ar politiku nodarbinātības, mājokļu, mobilitātes, uzņēmējdarbības un 
sabiedrisko pakalpojumu pieejamības jomā; tā kā prostitūcija, cilvēku, it īpaši sieviešu 
un bērnu, tirdzniecība seksuālās ekspluatēšanas nolūkā ir verdzības forma un tiešs 
uzbrukums neatņemamajai cilvēka cieņai; tā kā organizētās noziedzības attīstības un 
ienesīguma dēļ cilvēku tirdzniecība pieaug visā pasaulē; 

F. tā kā psiholoģiska aizskaršana un seksuāla uzmākšanās sievietēm un vīriešiem 
darbavietā un mājās būtu nepārprotami jānosoda;

G. tā kā sievietēm vajadzētu būt tiesībām izvēlēties uzņemties mātes lomu, jo tas ir 
izšķiroši svarīgi nākamajai paaudzei; tā kā demogrāfiskā lejupslīde, kas skar visas 
dalībvalstis, raisa nopietnas bažas un motivē atbalstīt mātes un viņu ģimenes; tā kā 
grūtniecēm vajadzētu būt pieejamai izcilai medicīniskajai aprūpei, atbalstam un 
informācijai, lai grūtniecība būtu sekmīga; tā kā ES mērogā dzimstības līmenis ir 
neilgtspējīgi zems, proti, tikai 1,55 bērni uz vienu sievieti;

H. tā kā sievietes gūst panākumus daudzās darba jomās, piemēram, kā neformālās 
aprūpētājas, skolotājas, tiesneses, ārstes un medmāsas2, un tā kā sievietes ir lielākā daļa 
absolventu visās disciplīnās, izņemot informācijas tehnoloģijas un inženierzinātni3,

1. aicina dalībvalstis nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un 
vīriešiem un izskaust diskrimināciju un visu veidu vardarbību, vienlaikus ņemot vērā 
pastāvošās dzimumu un rašu īpašību atšķirības;

2. aicina veicināt tādu sabiedrību, kuras pamatā ir nopelnu atalgošana, nevis kvotu 
noteikšana kā vienīgais instruments dzimumu līdzsvara nodrošināšanai karjeras 
izaugsmē, vadošos amatos, mājās un izglītībā; atzīst komplementaritāti starp 
dzimumiem, kas ir vienlīdz vērtīgi un kam ir savas spējas un savstarpēji papildinošas 
stiprās puses;

3. mudina dalībvalstis veicināt ģimenes pamatvienību, veicinot un atbalstot māšu lomu 
laikā, kad bīstami zemi dzimstības rādītāji visā ES apdraud mūsu tautu izdzīvošanu; 
mudina dalībvalstis uzlabot grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma noteikumus, ņemot 
vērā neapmaksāto mājsaimniecības darbu, ko veic sievietes;

4. mudina dalībvalstis risināt tādas problēmas kā augstāks pašnāvību, slepkavību un 

2 Pasaules Veselības organizācija, darba dokuments par veselības nozares darbaspēku Nr. 1, “Gender equity in the 
health workforce: Analysis of 104 countries” (“Dzimumu līdztiesība veselības nozares darbaspēkā. 104 valstu 
analīze”), 2019. gada marts.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1.
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bezpajumtniecības līmenis vīriešu vidū;

5. mudina dalībvalstis apkarot visu organizēto noziedzību, jo īpaši cilvēku tirdzniecību, 
prostitūciju un pornogrāfiju, kas ekspluatē un pazemo savus upurus, no kuriem lielākā 
daļa ir sievietes un bērni; mudina dalībvalstis atbalstīt seksuālās vardarbības pircēju 
kriminālvajāšanu un atbalstīt un aizsargāt cietušos;

6. atzīst, ka seksuālā ekspluatēšana surogācijas un reproduktīvos nolūkos vai tādos 
nolūkos kā piespiedu laulības, prostitūcija un pornogrāfija ir nepieņemama un ir cilvēka 
cieņas un cilvēktiesību pārkāpums;

7. aicina respektēt dalībvalstu suverenitāti un nacionālās kompetences sieviešu tiesību 
jomā, tostarp tiesību aktus par abortiem un dzimumaudzināšanu, jautājumos, ko 
neregulē juridiski saistošas starptautiskās tiesības; stingri nosoda visas ideoloģijas, kas 
atbalsta sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu sterilizāciju, tā dēvēto goda 
aizstāvēšanas vardarbību un piespiedu laulības; mudina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt Eiropas dzīvesziņu, saucot pie atbildības visus šādu pazemojošu prakšu 
piekopējus; tādēļ nosoda masveida migrāciju un ar to saistītos Eiropas islamizācijas 
mēģinājumus kā draudu mūsu drošībai un uzbrukumu reliģijas brīvībai un sieviešu 
tiesībām;

8. uzsver, ka vardarbība pret sievietēm ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ sievietes 
kļūst par bezpajumtniecēm; tādēļ aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
novērstu vardarbību pret sievietēm, kas noved līdz ilgai bezpajumtniecībai;

9. mudina dalībvalstis sniegt atbalstu vardarbības upuriem, jo īpaši neaizsargātām 
sievietēm un bērniem, piedāvājot patvērumu, psiholoģisko palīdzību un citādu praktisku 
palīdzību;

10. prasa, lai dalībvalstis, ņemot vērā pierādīto mātes piena labvēlīgo ietekmi uz 
jaundzimušajiem, popularizētu zīdīšanu, īpaši attiecībā uz priekšlaicīgi dzimušiem 
zīdaiņiem; aicina dalībvalstis atbalstīt politiku, kas veicina mātes piena (gan zīdot, gan 
izmantojot ziedotu pienu) nodrošināšanu priekšlaikus dzimušiem zīdaiņiem, un veicināt 
piena banku pārrobežu izmantošanu, lai sievietes pierobežas reģionos vajadzības 
gadījumā varētu izmantot šo atbalstu;

11. mudina dalībvalstis palīdzēt sievietēm un vīriešiem novērst savas sociālās, 
psiholoģiskās un veselības grūtības, ņemot vērā dažādās problēmas, ar kurām viņi 
saskaras, tostarp risinot tās, kas īpaši skar vīriešus, piemēram, augstāku pašnāvību 
īpatsvaru, vecāka tiesību liegšanu pēc laulības iziršanas un lielo bezpajumtniecības 
īpatsvaru;

12. atgādina, ka sievietēm ir jābūt iespējai ieņemt vienādus amatus un saņemt vienādu 
atalgojumu, ja viņu darbs un spējas ir tādas pašas kā vīrietim;

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

Or. en
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