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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 Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punktu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6., 8., 10., 83., 153. un 157. pantu un 
168. panta 7. punktu,

– ņemot vērā kopš 1975. gada pieņemtās ES direktīvas par vienlīdzīgas attieksmes pret 
vīriešiem un sievietēm dažādiem aspektiem (Direktīva 79/7/EEK1, 
Direktīva 86/613/EEK2, Direktīva 92/85/EEK3, Direktīva 2004/113/EK4, 
Direktīva 2006/54/EK5, Direktīva 2010/18/ES6 un Direktīva 2010/41/ES7),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvu 
(ES) 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar 

1 Padomes 1978. gada 19. decembra Direktīva 79/7/EEK par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret 
vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos, OV L 6, 10.1.1979., 24. lpp.
2 Padomes 1986. gada 11. decembra Direktīva 86/613/EEK par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu 
pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, to skaitā lauksaimniecībā nodarbinātiem, un par pašnodarbinātu 
grūtnieču un māšu aizsardzību, OV L 359, 19.12.1986., 56. lpp.
3 Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 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, OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp.
4 Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un 
pakalpojumu sniegšanu, OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas 
paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos, 
OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
6 Padomes 2010. gada 8. marta Direktīva 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK, OV L 68, 18.3.2010., 
13. lpp.
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīva 2010/41/ES par to, kā piemērot vienlīdzīgas 
attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar kuru atceļ 
Padomes Direktīvu 86/613/EEK, OV L 180, 15.7.2010., 1. lpp.
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ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES8,

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 10. decembra rezolūciju par seksuālo un 
reproduktīvo veselību un ar to saistītām tiesībām9,

– ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāru un jo īpaši tā 1., 2., 3., 6., 9., 11., 12. un 
15. principu,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām un 
horizontāls princips, kas ES būtu jāievēro visās savās darbībās;

B. tā kā dzimumu līdztiesības politika ir dzinējspēks gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei un priekšnosacījums labklājības, konkurētspējas un nodarbinātības, kā arī 
iekļautības un sociālās kohēzijas veicināšanai;

C. tā kā ES, kurai visās savās darbībās ir pienākums veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību, 
savas kompetences jomās jārīkojas saskaņā ar Līgumiem, taču citās jomās tā var arī 
palīdzēt paraugprakses popularizēšanā starp dalībvalstīm;

D. tā kā, neraugoties uz to, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība ES lielā mērā ir sasniegta, vēl 
joprojām ir jārisina tādi būtiski jautājumi kā vīriešu un sieviešu darba samaksas un 
pensiju atšķirība, vardarbība pret sievietēm, piespiedu laulības, sieviešu dzimumorgānu 
kropļošana, sieviešu pārstāvība sabiedriskajā dzīvē un zinātnē, kā arī ģimenes un darba 
dzīves līdzsvars;

E. tā kā uz dalībvalstīm gulstas primārā atbildība par sociālā progresa un ekonomiskās 
izaugsmes nodrošināšanu, piemēram, ar valsts strukturālo reformu un stabilas fiskālās 
politikas palīdzību; tā kā ES iniciatīvas nevar un ar tām nevajadzētu censties aizstāt 
valstu atbildību šajos jautājumos;

F. tā kā ES ir līdzekļi, ar kuriem var palīdzēt dalībvalstīm apmainīties ar paraugpraksi, lai 
palīdzētu tām dalībvalstīm, kurām tas ir vajadzīgs, jo īpaši līdztiesības un vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirību jomā,

G. tā kā ES ir pieņēmusi svarīgus tiesību aktus un nodrošinājusi būtisku progresu sieviešu 
un vīriešu līdztiesības sasniegšanā;

H. tā kā katra trešā sieviete ES, kas sasniegusi 15 gadu vecumu, ir piedzīvojusi kādu no 
fiziskās un/vai seksuālās vardarbības formām10, katra otrā sieviete ir piedzīvojusi 
seksuālu uzmākšanos un katra desmitā sieviete ir saskārusies ar uzmākšanos tiešsaistē;

I. tā kā vardarbība pret sievietēm visās tās izpausmēs (fiziska, seksuāla, psiholoģiska un 
ekonomiska vardarbība vai kibervardarbība) ir cilvēktiesību pārkāpums un viens no 

8 OV L 188, 12.7.2019., 79. lpp.
9 OV C 468, 15.12.2016., 66. lpp.
10 FRA 2014. gada pētījums, kas ir visaptverošākais ES līmeņa pētījums šajā jomā un ir veikts, pamatojoties uz 
28 dalībvalstu datiem.
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lielākajiem šķēršļiem sieviešu un vīriešu līdztiesības sasniegšanai; tā kā dzīve bez 
vardarbības ir līdztiesības priekšnoteikums;

J. tā kā cilvēku tirdzniecība ir viens no rupjākajiem 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 
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 veicina sieviešu un bērnu tirdzniecību 
un pastiprina pret viņiem vērstu 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;

K. tā kā prostitūcija un cilvēku, it īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecība seksuālās 
ekspluatēšanas nolūkā ir verdzības forma un nav savienojama ar cilvēka cieņu, it īpaši 
valstīs, kurās seksa industrija ir legalizēta; tā kā organizētās noziedzības attīstības un 
ienesīguma dēļ cilvēku tirdzniecība pieaug visā pasaulē;

L. tā kā surogācija ir mūsdienīga verdzības, cilvēku tirdzniecības, mazuļu tirdzniecības un 
sieviešu komerciālas ekspluatācijas forma, kas var izraisīt emocionālas problēmas un 
juridiskas dilemmas, kad jārisina jautājums par to, kura no sievietēm ir uzskatāma par 
māti un kurai ir aizgādības tiesības;

M. tā kā tiek lēsts, ka vismaz 500 000 sieviešu Eiropā un 200 miljoniem sieviešu visā 
pasaulē visu atlikušo mūžu būs jāsaskaras ar fiziskajām un psiholoģiskajām sekām, ko 
izraisa sieviešu dzimumorgānu kropļošana/apgraizīšana;

N. tā kā saskaņā ar ANO datiem gandrīz 35 % sieviešu visā pasaulē piedzīvo psiholoģisku 
aizskaršanu vai seksuālu uzmākšanos darbvietā vai aizskaršanu, kas būtiski ietekmē 
viņu personiskos un profesionālos centienus un kaitē sieviešu pašcieņai un viņu sarunu 
pozīcijām par taisnīgāku atalgojumu; tā kā taisnīgs atalgojums un ekonomiskā 
neatkarība ir būtisks priekšnoteikums sieviešu spējai pamest ļaunprātīgas un vardarbīgas 
attiecības;

O. tā kā dzimumu līdztiesību var panākt tikai tad, ja tiek nodrošināta sieviešu un vīriešu 
līdztiesība likuma priekšā, kā arī vienlīdzīgas iespējas piekļūt izglītībai, mācībām un 
nodarbinātībai;

P. tā kā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības definē kā atšķirību starp vīriešu un 
sieviešu vidējo bruto izpeļņu stundā, izteiktu procentos no vīriešu vidējās bruto izpeļņas 
stundā; tā kā aptuveni divas trešdaļas no vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām 
nevar izskaidrot ar dzimumu darba tirgus pazīmju atšķirībām, piemēram, vecuma, 
pieredzes un izglītības, profesionālās kategorijas vai darba laika un citu novērojamu 
parametru atšķirībām, kas nepārprotami liek domāt par diskriminējošu faktoru, — 
turklāt dzimumu diskriminācija pārklājas arī ar dažādiem citiem diskriminācijas 
veidiem; tā kā transversālas pieejas izmantošana ir neatsverama tam, lai varētu izprast 
daudzos diskriminācijas veidus, kas sieviešu darba samaksas atšķirības tikai pastiprina, 
ņemot vērā virkni identitāšu, jo dzimuma faktors mijiedarbojas ar citiem sociāliem 
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apsvērumiem;

Q. tā kā neapmaksātu aprūpes darbu un mājas darbus veic galvenokārt sievietes, un tas 
ietekmē nodarbinātību un karjeras attīstību, kā arī veicina vīriešu un sieviešu darba 
samaksas un pensijas atšķirības;

R. tā kā aplēses liecina, ka 80 % aprūpes visā ES nodrošina neoficiāli aprūpētāji, kas 
galvenokārt ir sievietes (75 %), un tas pierāda, ka aprūpes jomā pastāv atšķirības starp 
dzimumiem, kas ļoti ietekmē atšķirīgās dažādu dzimumu pensijas; tā kā vairāk nekā 
50 % aprūpētāju vecumā līdz 65 gadiem aprūpi apvieno ar nodarbinātību, kas apgrūtina 
darba un privātās dzīves līdzsvara panākšanu; tā kā aprūpētāji bieži vien var būt 
nodarbināti mazkvalificētā un zemu atalgotā darbā, ko viņi var pielāgot savam aprūpes 
sniegšanas grafikam, un viņiem var nākties saīsināt savu darba laiku vai atteikties no 
apmaksāta darba pavisam; tā kā 7–21 % neformālo aprūpētāju saīsina savu darba laiku 
un 3–18 % pamet darba tirgu;

S. tā kā vairākās dalībvalstīs vērojamas problēmas bērnu aprūpes sistēmu un vecāku, 
tostarp vientuļo vecāku (galvenokārt vientuļo māšu), vajadzību pielāgošanā un it īpaši 
sievietēm joprojām ir sarežģīti saskaņot ģimenes, privāto un profesionālo dzīvi; tā kā 
sievietes vecumā pēc 45 gadiem bieži vien tiek uzskatītas par nepietiekami 
nodarbinātām un tiek nodarbinātas, pamatojoties uz daudz sliktākiem nosacījumiem 
nekā vīrieši, it īpaši, ja viņas atgriežas darbā pēc grūtniecības un dzemdību vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma vai ja viņas ir spiestas darbu savienot ar apgādājamo aprūpi;

T. tā kā maternitātes aizsardzība ir tiesības, kas pilnībā jāievēro;

U. tā kā ne vienmēr tiek nodrošinātas tiesības uz vienādu darba samaksu par vienādu vai 
vienādi vērtīgu darbu, pat ja to paredz tiesību akti; tā kā ES vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirība par vienas stundas darbu ir 14,1 %, lai gan šis rādītājs dažādās 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras11; tā kā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības 
izpaužas arī kā vīriešu un sieviešu pensiju ienākumu atšķirība 29,1 % apmērā12;

V. tā kā nabadzība un sociālā atstumtība Eiropā nesamērīgi skar sievietes, jo īpaši vientuļās 
mātes, sievietes ar invaliditāti, vecāka gadagājuma sievietes un sievietes lauku un 
attālos apvidos; tā kā ES līmenī 15 % mājsaimniecību ar bērniem ir viena vecāka 
mājsaimniecības; tā kā vidēji 85 % no šādām mājsaimniecībām uztur vientuļās mātes, 
savukārt 47 % no viena vecāka mājsaimniecībām 2017. gadā bija pakļautas nabadzības 
vai sociālās atstumtības riskam; tā kā pieaug sieviešu bezpajumtniecības problēma;

W. tā kā sievietes lauku apvidos saskaras ar daudzām problēmām, tostarp saistībā ar 
zemāku dzīves līmeni, lielākā mērā ierobežotām nodarbinātības iespējām, relatīvu 
izolāciju no tirgiem, ierobežotu piekļuvi infrastruktūrai, tostarp lauku infrastruktūrai, 
sabiedriskajiem pakalpojumiem un veselības aprūpei, kā arī saistībā ar ierobežotu 
piekļuvi izglītībai un informācijai par izglītības iespējām, kā arī sievietes ir 

11 Dati par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību 2018. gadā: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=lv
12 Dati par vīriešu un sieviešu un vīriešu pensiju atšķirību ir publiskoti Eurostat datubāzē. Sk. tabulu “Gender 
pension gap by age group – EU-SILC survey” (“Vīriešu un sieviešu un vīriešu pensiju atšķirības, EU-SILC 
apsekojums”): https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=lv
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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nepietiekami pārstāvētas lēmumu pieņemšanas forumos; tā kā sievietes, iespējams, veic 
“neredzamu darbu” lauku saimniecībās, jo nav formāla statusa, ko piešķir par to, ka 
viņas sniedz palīdzību dzīvesbiedriem, un tādēļ rodas problēmas ar viņu darba atzīšanu 
valsts sistēmās;

X. tā kā Eiropas Savienībā dzīvo 46 miljoni sieviešu un meiteņu ar invaliditāti; tā kā tas ir 
gandrīz 60 % no personu ar invaliditāti kopskaita; tā kā lielākā daļa veselības problēmu 
rodas, sievietēm kļūstot vecākām;

Y. tā kā vairāk nekā puse darbspējas vecumā esošo sieviešu ar invaliditāti ir ekonomiski 
neaktīvas; tā kā visās dalībvalstīs sieviešu ar invaliditāti smaga materiālā 
nenodrošinātība ir augstāka nekā sieviešu bez invaliditātes materiālā nenodrošinātība;

Z. tā kā digitālajā nozarē strādā trīs reizes vairāk vīriešu nekā sieviešu; tā kā sieviešu 
nodarbinātības digitālajā nozarē un citās nākotnes nozarēs veicināšanai ir ļoti būtiska 
nozīme, lai novērstu vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensijas atšķirības un 
nodrošinātu sieviešu ekonomisko neatkarību, kā arī lai radītu jaunas nodarbinātības 
iespējas, tostarp grupām, kuras parasti tiek izslēgtas no darba tirgus; tā kā šajā sakarā ir 
ļoti svarīgi veicināt sieviešu iesaisti digitālajā uzņēmējdarbībā, zinātnē, tehnoloģiju 
jomā, inženierzinātnēs un matemātikā (STEM) un izglītībā un nodarbinātībā IKT jomā; 
tā kā, integrējot vairāk sieviešu digitālā darba tirgū, ir iespējams Eiropas ekonomikā 
panākt IKP pieaugumu par 16 miljardiem EUR,

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2020.–2025. gada dzimumu līdztiesības stratēģiju, tomēr ar 
bažām konstatē, ka dažas tās daļas iejaucas ES dalībvalstu kompetences jomās;

2. uzsver, ka ES un tās dalībvalstis lielā mērā ir panākušas sieviešu un vīriešu līdztiesību; 
tomēr uzsver, ka vairākās nozīmīgās iniciatīvās joprojām ir jāpanāk lielāks progress 
attiecībā uz vīriešu un sieviešu un vīriešu darba samaksas un pensiju atšķirību 
likvidēšanu, ģimenes un darba dzīves līdzsvaru (ko sevišķi ir ietekmējusi Covid-19 
pandēmija) un sieviešu pārstāvību sabiedriskajā dzīvē;

3. aicina dalībvalstis regulāri apmainīties ar paraugpraksi ar sieviešu tiesībām saistītu 
rīcībpolitiku jomā;

4. norāda uz to, ka statistika nepārprotami liecina, ka daudzās dalībvalstīs pieaug 
vardarbības gadījumu skaits, neraugoties uz to, ka visās dalībvalstīs vardarbība pret 
sievietēm ir sodāma; aicina visas dalībvalstis darīt vairāk, lai izskaustu vardarbību pret 
sievietēm, īpašu uzmanību pievēršot tādām problēmām kā seksuālā vardarbība, sieviešu 
dzimumorgānu kropļošana un (jo īpaši jaunu meiteņu) piespiedu laulības;

5. atbalsta Komisijas apņemšanos cīnīties pret vardarbību pret sievietēm, atbalstot un 
aizsargājot šādos noziegumos cietušās, kā arī nodrošinot vainīgo saukšanu pie atbildības 
par noziegumiem; prasa ES un dalībvalstīm rīkoties, lai izskaustu tādus vissmagākos 
sieviešu tiesību pārkāpumus kā sieviešu dzimumorgānu kropļošana, piespiedu aborti, 
sterilizācija un laulības, seksuālā ekspluatēšana, cilvēku tirdzniecība, kibervardarbība, 
pornogrāfisku materiālu publicēšana atriebības nolūkā, kā arī pret sievietēm vērsta naida 
runu tiešsaistē;

6. uzsver, ka ir jāaizsargā nepilngadīgas sievietes, sievietes no minoritātēm vai sievietes ar 
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veselības problēmām vai invaliditāti kā dažādu vardarbības formu potenciālās upures un 
mērķi; atbalsta Komisijas plānu ierosināt un finansēt pasākumus, lai apkarotu šo 
potenciāli neaizsargāto grupu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu un ekspluatēšanu un 
vardarbību pret tām;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt sieviešu un meiteņu ar invaliditāti iekļaujošu 
līdztiesību visās dzīves jomās, nodrošināt viņām aizsardzību pret vardarbību ģimenē un 
aprūpes un atbalsta pakalpojumu sniedzēju īstenotu vardarbību un šajā nolūkā uzsākt 
sensibilizācijas un spēju veidošanas programmas profesionāļiem veselības aprūpes, 
sociālo un aprūpes pakalpojumu, izglītības, apmācības un nodarbinātības dienestu, 
tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu jomā;

8. uzsver vardarbības un aizskaršanas darbvietā apjomu un ietekmi, kā arī nepieciešamību 
veikt konkrētus pasākumus ES līmenī, lai risinātu šīs problēmas un cīnītos pret 
psiholoģisku un seksuālu uzmākšanos;

9. aicina dalībvalstis veselības aizsardzības stratēģiju un rīcībpolitiku izstrādē vienmēr 
ņemt vērā sieviešu intereses un īpašās vajadzības; prasa Eiropas Savienībai atbalstīt 
savas dalībvalstis, īstenojot veselības aizsardzības politikas koordināciju, lai sasniegtu 
sievietēm vislabvēlīgākos rezultātus, jo īpaši ar ES Vēža uzveikšanas plānu;

10. atzinīgi vērtē ierosinātos īpašos pasākumus kibervardarbības (tostarp uzmākšanās un 
iebiedēšanas tiešsaistē, seksistiskas naida runas) apkarošanai, kas nesamērīgi skar 
sievietes un meitenes, it īpaši aktīvistes, sievietes politiķes un citas publiskas personas, 
kas ir pamanāmas publiskajā telpā; šai sakarā atzinīgi vērtē paziņojumu, ka šī parādība 
tiks risināta ar digitālo pakalpojumu tiesību aktu un ka tas paredz darbu ar tehnoloģiju 
platformām un IKT sektoru jaunā sadarbības satvarā, lai tie risinātu problēmu, 
izmantojot atbilstīgus tehniskus pasākumus, piemēram, preventīvas metodes un 
mehānismus reaģēšanai uz kaitīgu saturu;

11. atzinīgi vērtē nesen pieņemto — pirmo šāda veida — ES Stratēģiju par cietušo tiesībām 
(2020.–2025. g.), un īpaši atzinīgi vērtē īpašo pieeju psiholoģiskai vardarbībai pret 
sievietēm un tās ietekmei uz sieviešu garīgo veselību ilgtermiņā; uzsver, ka visiem 
cietušajiem jānodrošina efektīva piekļuve tiesību aizsardzībai, īstenojot Cietušo tiesību 
direktīvu;

12. vērš Komisijas un dalībvalstu uzmanību uz īpaši dramatisko situāciju saistībā ar 
bērniem, kuri kļuvuši par bāreņiem vardarbības dēļ vai kuri ir spiesti dzīvot vidē, kurā 
notiek vardarbība ģimenē, un aicina Komisiju un dalībvalstis šādas situācijas ņemt vērā, 
risinot vardarbības ģimenē problēmu;

13. mudina Komisiju nākt klajā ar ilgi gaidīto ES stratēģiju cilvēku tirdzniecības 
izskaušanai un uzsver nepieciešamību skaidri atzīt to, ka šajā ziņā sievietes un meitenes 
tiek skartas visvairāk; 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; tādēļ prasa stratēģijas 
izstrādē pievērst lielu vērību prostitūcijā iesaistītu sieviešu situācijai, liekot īpašu 
uzsvaru uz saikni starp prostitūciju un sieviešu un nepilngadīgu personu tirdzniecību ES 
un visā pasaulē un interneta arvien plašāku izmantošanu ekspluatēšanas nolūkā; uzsver 
ES koordinatora cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā būtisko nozīmi un darbu un 
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aicina Komisiju nekavējoties iecelt jaunu koordinatoru, kas cieši uzraudzītu Direktīvas 
par cilvēku tirdzniecības novēršanu īstenošanu dalībvalstīs; uzstāj, ka ir svarīgi iekļaut 
pasākumus un stratēģijas pieprasījuma samazināšanai;

14. īpašu uzmanību pievērš sieviešu tēla stereotipu un seksualizācijas problēmai, kas būtu 
jārisina visām kompetentajām iestādēm, arī izmantojot dalībvalstu izglītības 
programmas;

15. aicina pievērst lielāku vērību un sniegt atbalstu bērnunamiem un krīžu centriem, kuros 
uzturas vardarbībā cietušie, kas Covid-19 pandēmijas laikā ir slēgti vai kuru iespējas 
uzņemt iemītniekus ir būtiski ierobežotas un tādēļ sievietes vai meitenes un bērni ir 
spiesti karantīnas laikā uzturēties kopā ar savu pāridarītāju;

16. atzinīgi vērtē paziņojumu par ieteikumu, kā arī iespējamo tiesību aktu par kaitīgas 
prakses novēršanu, lai cīnītos pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu 
sterilizāciju, agrīnām un piespiedu laulībām un tā saukto vardarbību, aizstāvot godu, kas 
īpaši negatīvi ietekmē bērnus un jaunas meitenes;

17. aicina dalībvalstis nodrošināt atbilstīgus ieguldījumus aprūpes un ilgtermiņa aprūpes 
pakalpojumos, tostarp, izmantojot pieejamo ES finansējumu, kā arī nodrošināt izmaksu 
ziņā pieejamu un piekļūstamu augstas kvalitātes bērnu aprūpi, tostarp agrīno 
pirmsskolas izglītību, tādējādi it īpaši dodot iespēju jaunām mātēm strādāt un/vai 
mācīties, un šajā sakarā atgādina par Eiropas sociālā pīlāra 11. principu; prasa sniegt 
finansiālu atbalstu un apmainīties ar paraugpraksi starp tām dalībvalstīm, kuras vēl nav 
sasniegušas šos mērķus;

18. aicina Komisiju nākt klajā ar Eiropas aprūpes stratēģiju, nosakot minimālos standartus 
un kvalitātes pamatnostādnes attiecībā uz aprūpi, tostarp bērniem, vecāka gadagājuma 
cilvēkiem un personām ar ilgtermiņa vajadzībām; aicina Komisiju un dalībvalstis 
strādāt pie tā, lai ieviestu elastīgu darba režīmu, kas neietekmētu un nemazinātu darba 
ņēmēju atalgojumu un piekļuvi sociālajām un darba tiesībām un kurā būtu ņemtas vērā 
darba ņēmēju tiesības atslēgties;

19. uzskata, ka prioritārā kārtā jāveic pasākumi, lai atbalstītu ģimenes, tostarp nodrošinot 
atbilstīgus un izmaksu ziņā pieejamus bērnu aprūpes pakalpojumus, kas pozitīvi 
ietekmē sieviešu dalību darba tirgū un viņu pensionēšanās izredzes, kā arī 
demogrāfiskās tendences;

20. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos iesniegt priekšlikumu tādiem pasākumiem un 
vadlīnijām, kas varētu palīdzēt konstatēt atšķirības un diskrimināciju katrā konkrētā 
nozarē un mazināt vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību; šai sakarā uzsver, cik 
būtiska nozīme ir pilnvērtīgai sadarbībai ar sociālajiem partneriem un visām 
ieinteresētajām personām un to iesaistei atbilstīgi valsts praksei un tradīcijām;

21. uzsver, ka 70 % no veselības aizsardzības un sociālajā jomā strādājošajiem pasaulē ir 
sievietes, kuras bieži vien saņem tikai minimālo darba samaksu un strādā nedrošos 
darba apstākļos, un prasa izlīdzināt darba samaksu un darba apstākļus nozarēs, kurās 
pārsvarā strādā sievietes, piemēram, aprūpes, veselības aizsardzības un 
mazumtirdzniecības nozarē;
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22. aicina Komisiju pārskatīt 1992. gada 19. oktobra 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, lai nodrošinātu, ka sievietes Eiropā var līdztiesīgi ar vīriešiem 
izmantot darba ņēmēju brīvas pārvietošanās sniegtās priekšrocības13;

23. uzsver, ka vienlīdzīgas iespējas un lielāka sieviešu līdzdalība darba tirgū var palielināt 
nodarbinātību, ekonomisko labklājību un konkurētspēju Eiropā; aicina Komisiju un 
dalībvalstis noteikt stimulus, kuru nolūks būtu samazināt nestabilu nodarbinātību un 
piespiedu nepilna laika darbu, lai uzlabotu sieviešu stāvokli darba tirgū;

24. norāda, ka vientuļās mātes ekonomiskā ziņā ir īpaši neaizsargātas, jo viņas bieži pelna 
mazāk nekā vīrieši un ir lielāka iespēja, ka viņas pēc bērna piedzimšanas zaudēs darbu; 
mudina Komisiju cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai konstatētu praktiskas problēmas 
saistībā ar uzturlīdzekļu iekasēšanu pārrobežu situācijās un izstrādātu rīkus efektīvai 
maksāšanas pienākumu izpildei;

25. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos pieņemt rīcības plānu Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanai;

26. aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt pasākumus, lai cīnītos pret “stikla griestu” 
parādību, piemēram, ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, piekļuvi kvalitatīvai un cenas 
ziņā pieejamai bērnu aprūpei un jebkādas tiešas un netiešas diskriminācijas izskaušanu 
saistībā ar paaugstināšanu amatā darba tirgū;

27. prasa nodrošināt to, ka sievietes var īstenot savu dzīves plānu arī lauku un perifērajos 
apgabalos; norāda, ka tādēļ ir jābūt pieejamai vajadzīgajai infrastruktūrai, jāattīsta 
jaunas darījumdarbības jomas, jāveicina atgriešanās darbā un jāsekmē visu sadarbības 
partneru līdzdalība, lai atbalstītu, veicinātu, atvieglotu un sekmētu šādu sieviešu 
piekļuvi darba tirgum, nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un uzlabotu sociālo kohēziju 
ciematos;

28. uzsver, ka sievietēm ir aktīva un būtiska loma lauku apvidu ekonomikā, un pauž nožēlu 
par to, ka nodarbinātībā lauksaimniecības jomā un piekļuvē sociālajam 
nodrošinājumam, apmācībai, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam un vecuma 
pensijām joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp dzimumiem; aicina Komisiju, 
dalībvalstis un reģionālās un vietējās iestādes atbalstīt jo īpaši sievietēm paredzētus 
projektus, kas saistīti ar novatorisku lauksaimniecības darbību izveidi lauku un 
mazapdzīvotos apvidos, lai stiprinātu viņu stāvokli lauksaimniecības tirgū; turklāt šīs 
darbības var būt jaunu darbvietu avots; turklāt aicina Komisiju noteikt finansēšanas 
iespējas saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) otro pīlāru, lai palielinātu 
sieviešu piekļuvi zemei un uzlabotu viņu, jo īpaši sezonas darba veicēju, darba 
apstākļus lauku apvidos;

29. pauž nožēlu par to, ka MI, IKT un STEM nozarēs sievietes ir nepietiekami pārstāvētas 
izglītības, apmācības un nodarbinātības ziņā, un norāda uz risku, ka šāda situācija var 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/54/ES par pasākumiem, ar ko veicina 
darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā (OV L 128, 30.4.2014., 
8. lpp.).
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pastiprināt un vairot stereotipus; uzsver ne tikai iespējamos ieguvumus un iespējas, bet 
arī digitalizācijas potenciālās problēmas sievietēm un meitenēm, un, lai tās risinātu, 
mudina Komisiju nodrošināt konkrētu dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas 
pasākumu ieviešanu vienotā tirgus stratēģijas un digitalizācijas programmas īstenošanā, 

30. uzsver, cik būtiska ir piekļuve digitālajām prasmēm un to attīstīšana vecākām sievietēm, 
sievietēm lauku apvidos un nelabvēlīgā stāvoklī esošām sievietēm un meitenēm ar 
ierobežotu piekļuvi jaunām tehnoloģijām, lai saglabātu saikni ar aktīvo dzīvi un 
atvieglotu viņu saziņu ar draugiem un radiniekiem;

31. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos izmantot programmu “Apvārsnis Eiropa”, lai 
sniegtu ieskatus un risinājumus attiecībā uz to, kā novērst iespējamos dzimumu 
aizspriedumus MI jomā; tomēr prasa visu iespējamo finansējumu izmantot tādu 
projektu atbalstam, kuri mudina meitenes un sievietes uzlabot savas digitālās prasmes 
un iepazīstina viņas ar STEM;

32. norāda, ka laikā, kad turpinās koronavīrusa pandēmija, palielinās tāldarba un attālināta 
darba nozīme un iespējas; aicina Komisiju stratēģijā iekļaut tāldarba un attālināta darba 
nozīmi, kas ir svarīgs faktors darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanā;

33. norāda uz pierādīto mātes piena labvēlīgo ietekmi uz jaundzimušajiem un piebilst, ka 
tāpēc ir svarīgi popularizēt zīdīšanu, īpaši attiecībā uz priekšlaicīgi dzimušiem 
zīdaiņiem, 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;

34. mudina iekļaut invaliditātes aspektu visās vispārējās dzimumu līdztiesības iniciatīvās, 
kuras tiek veicinātas Eiropas Savienībā; mudina garantēt aizsardzību vardarbības 
upuriem ar invaliditāti, kuri ir tiesas aizbildnībā vai kādā citā ierobežotas tiesībspējas 
sistēmā, šajā nolūkā mudinot nodrošināt efektīvu piekļuvi tiesai šai personu grupai, kā 
arī apmācību un spēju veidošanu īpašo dienestu speciālistiem, kuri darbojas šādos tiesas 
procesos (piemēram, krimināltiesību vai veselības aprūpes speciālisti); mudina izveidot 
pieejamu un no stereotipiem brīvu izglītības sistēmu, kas ļauj meitenēm un sievietēm ar 
invaliditāti izvēlēties jomas, kurās viņas studē un strādā, ņemot vērā viņu pašu vēlmes 
un talantus, un kurās nav ierobežojumu, ko rada nepieejamība, aizspriedumi un 
stereotipi; atbalsta sieviešu ar invaliditāti iesaisti kā pārmaiņas rosinošu priekšzīmi;

35. saskaņā ar LESD 8. pantu, kurā noteikts, ka ES visās darbībās būtu jācenšas novērst 
nevienlīdzību un veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību, prasa nodrošināt ES 
iekšpolitikas un ārpolitikas saskaņotību un savstarpēju stiprināšanu, īpašu uzmanību 
pievēršot kaitējošai praksei un diskriminējošiem tiesību aktiem un ar ārējo attiecību 
starpniecību veicinot sieviešu vienlīdzīgas iespējas izmantot visas cilvēktiesības; šajā 
sakarā īpaši uzsver ES tirdzniecības politiku, attīstības sadarbību un cilvēktiesību 
politiku; atgādina par izglītības nozīmi sieviešu un meiteņu iespēju palielināšanā gan 
ES, gan partnervalstīs; uzsver, ka izglītība ir ne tikai tiesības, bet arī būtisks līdzeklis 
cīņā pret agrīnām un piespiedu laulībām un grūtniecību pusaudžu vecumā; uzstāj, ka 
prioritāri ir vajadzīga ES ārpolitika, kas palīdzētu noturēt meitenes skolās un ļautu 
viņām turpināt izglītošanos partnervalstīs;
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36. nosoda bērna iznēsāšanu, ko veic surogātmāte, kā praksi, kas apdraud sievietes cieņu, jo 
tās ķermenis un reproduktīvās funkcijas tiek izmantotas kā prece; uzskata, ka gestācijas 
surogācijas prakse, kas ietver reproduktīvo funkciju ekspluatāciju un cilvēka ķermeņa 
izmantošanu finansiāla vai cita labuma gūšanai, jo īpaši attiecībā uz mazāk aizsargātām 
sievietēm jaunattīstības valstīs, būtu jāaizliedz un jārisina kā neatliekama problēma 
cilvēktiesību instrumentos;

37. norāda, ka Komisijai ir jārisina īpašā situācija saistībā ar sieviešu aizsardzību pret 
vardarbību migrācijas un patvēruma uzņemšanas centros, un prasa pielāgot 
infrastruktūru sievietēm un meitenēm un vajadzības gadījumā nodrošināt atbilstošu 
apmācību darbiniekiem šajos centros;

38. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 

Or. en


