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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par dzimumu līdztiesību ES ārpolitikā un drošības politikā
(2019/2167(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), it īpaši 5. un 16. mērķi,

– ņemot vērā ANO Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu 
(CEDAW),

– ņemot vērā ANO un ES Miera operāciju un krīzes pārvarēšanas stratēģiskās partnerības 
prioritātes 2019.–2021. gadam, kuras Padome apstiprināja 2018. gada 18. septembrī, par 
galveno prioritāti nosakot sievietes, mieru un drošību,

– ņemot vērā 1995. gadā ceturtās Pasaules Sieviešu konferences Pekinas Rīcības 
platformu un pārskatīšanas konferenču rezultātus,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes 2000. gada 31. oktobra Rezolūciju Nr. 1325 par 
sievietēm, mieru un drošību un turpmākās rezolūcijas par šajā sakarā veicamajiem 
pasākumiem, proti, rezolūcijas Nr. 1820 (2008. gada 19. jūnijs), Nr. 1888 (2009. gada 
30. septembris), Nr. 1889 (2010. gada 5. oktobris), Nr. 1960 (2010. gada 
16. decembris), Nr. 2106 (2013. gada 24. jūnijs), Nr. 2122 (2013. gada 18. oktobris), 
Nr. 2242 (2015. gada 13. oktobris), Nr. 2467 (2019. gada 23. aprīlis) un Nr. 2493 
(2019. gada 29. oktobris),

– ņemot vērā nolīgumu, ko pieņēma ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC) Pušu 21. konferencē (COP21) Parīzē 2015. gada 12. decembrī (Parīzes 
nolīgumu),

– ņemot vērā ES un ANO iniciatīvu “Spotlight”,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 10. decembra secinājumus par sievietēm, mieru un 
drošību,

– ņemot vērā ES stratēģisko pieeju attiecībā uz sievietēm, mieru un drošību (SMD) un tās 
rīcības plānu 2019.–2024. gadam,

– ņemot vērā ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānu 2016.–2020. gadam (GAP II), ko 
Padome pieņēma 2015. gada 26. oktobrī, un ikgadējos ziņojumus par tā īstenošanu,

– ņemot vērā 2018. gada 31. maija rezolūciju par kopīgā dienestu darba dokumenta 
“Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un 
sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā” 
(SWD(2015)0182) īstenošanu1 un 2010. gada 25. novembra rezolūciju par desmito 
gadadienu ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1325 (2000) par sievietēm, mieru un 

1 OV C 76, 9.3.2020., 168. lpp.



PE648.621v01-00 4/8 PR\1201888LV.docx

LV

drošību1,

– ņemot vērā 2017. gada 19. maija Eiropas Konsensu par attīstību,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 5. marta ES dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–
2025. gadam (COM(2010)0152),

– ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) civilo operāciju komandiera 
2018. gada 8. oktobra Operatīvās pamatnostādnes misiju vadībai un personālam par 
dzimumu līdztiesības vispārēju integrēšanu,

– ņemot vērā dokumentu “ANO DP Rezolūcijas par sievietēm, mieru un drošību 
īstenošana KDAP misiju un operāciju kontekstā”, ko Padome pieņēma 2012. gada 
22. martā,

– ņemot vērā 2018. gada 22. janvāra Atjauninātos vispārējos uzvedības standartus KDAP 
misijām un operācijām,

– ņemot vērā EĀDD 2017. gada novembra dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju 
stratēģiju 2018.–2023. gadam,

– ņemot vērā EĀDD 2016. gada 10. novembra ziņojumu par sākotnējā stāvokļa 
apsekojumu saistībā ar cilvēktiesību un dzimuma jautājumu integrēšanu Eiropas 
Savienības kopējā drošības un aizsardzības politikā,

– ņemot vērā EĀDD 2016. gada jūnija globālo stratēģiju Eiropas Savienības ārpolitikas 
un drošības politikas jomā,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu, 3. panta 5. punktu un 
21. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Ārlietu 
komitejas atzinumu (A9-0000/2020),

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesības princips ir viena no ES pamatvērtībām un tā kā 
tāpēc dzimumu līdztiesības aspekts būtu jāintegrē visās ES darbībās un politikās; tā kā 
ES būtu jāveicina tādas pasaules izveide, kurā visi cilvēki neatkarīgi no dzimuma, 
seksuālās orientācijas, rases un spējām var dzīvot mierīgi un kurā viņiem ir vienlīdzīgas 
tiesības un vienādas iespējas īstenot savu potenciālu;

B. tā kā vardarbība, nabadzība, bruņoti konflikti un ārkārtas situācijas klimata jomā 
ietekme īpaši skar sievietes un meitenes; tā kā pasaulē pieaug autoritārisms un palielinās 
fundamentālistu grupējumu skaits un tā kā abas šīs tendences ir nepārprotami saistītas ar 
negatīvu reakciju pret sieviešu un LGBTIK+ tiesībām; tā kā jebkāda izpratne par 
drošību, kurā galvenā uzmanība veltīta valstīm, nevis cilvēkiem, ir nepilnīga un nenesīs 
mieru;

1 OV C 99 E, 3.4.2012., 56. lpp.
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C. tā kā dažas valstis, piemēram, Zviedrija, Francija, Kanāda un Meksika, nesen ir 
pieņēmušas un īstenojušas satvarus virzībai uz feministisku ārpolitiku; tā kā, īstenojot 
šādu politiku, tiek apšaubīts pašreizējais varas līdzsvars un tā kā šādas politikas mērķis 
ir definēt tās mijiedarbību ar citām valstīm un kustībām tā, lai, pirmkārt, piešķirtu 
prioritāti dzimumu līdztiesībai un aizsargātu un veicinātu sieviešu un citu tradicionāli 
marginalizētu grupu cilvēktiesības; tā kā, otrkārt, tās mērķis ir garantēt šīm grupām 
taisnīgu piekļuvi sociālajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem resursiem un līdzdalību 
visos līmeņos; tā kā, treškārt, šāda politika paredz ievērojamu resursu piešķiršanu 
minētā redzējuma sasniegšanai un tā kā ar tās īstenošanu tiek mēģināts visos varas 
līmeņos darīt galu vīriešu dominētām varas struktūrām; tā kā, visbeidzot, šādas politikas 
izstrādē tiek ņemts vērā sieviešu cilvēktiesību aizstāvju un pilsoniskās sabiedrības 
paustais viedoklis; tā kā jebkādas turpmākas ES ārpolitikas un drošības politikas 
mērķim vajadzētu būt minēto mērķu īstenošanai;

D. tā kā Dānijai, Šveicei un Norvēģijai ir spēcīga uz dzimumu līdztiesību vērsta ārpolitika; 
tā kā Spānija, Luksemburga, Kipra un Vācija ir paziņojušas nodomu dzimumu 
līdztiesību padarīt par vienu no savas ārpolitikas prioritātēm; tā kā jaunā Komisija 
dzimumu līdztiesību ir noteikusi par vienu no savām galvenajām prioritātēm visās 
politikas jomās;

E. tā kā ES stratēģiskā pieeja attiecībā uz SMD ir būtisks progress no ES iesaistīšanās 
SMD programmā viedokļa;

F. tā kā GAP II bija svarīgs solis uz priekšu dzimumu līdztiesības veicināšanā ES ārējās 
attiecībās, taču tā īstenošanā joprojām ir vairāki trūkumi, piemēram, šaura darbības 
joma, dzimumu līdztiesības principa neievērošana budžeta plānošanā, ES vadītāju 
apņemšanās trūkums un personāla motivēšanai un pienācīgai atbalstīšanai 
nepieciešamās institucionālās struktūras un stimulu trūkums;

G. tā kā GAP II mērķis ir līdz 2020. gadam integrēt dzimumu līdztiesības darbības 85 % no 
visām jaunajām ES iniciatīvām; tā kā, neraugoties uz panākto progresu, 2018. gadā 
dzimumu līdztiesība tika integrēta tikai 55–68 % jauno programmu;

H. tā kā sievietes joprojām lielā mērā nav pietiekami pārstāvētas politikā, it īpaši 
ārpolitikas un starptautiskās drošības jomā; tā kā Eiropas Savienībā aizsardzības 
ministra amatu ieņem 6 sievietes un tikai 3 no 27 ārlietu ministriem ir sievietes;

I. tā kā EĀDD vīrieši ieņem 75 % no vidējā līmeņa vadošajiem amatiem un 87 % no 
augstākā līmeņa vadošajiem amatiem; tā kā Komisijas priekšsēdētājas vietnieks un 
Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) ir 
apņēmies līdz sava pilnvaru termiņa beigām panākt, ka 40 % vadošo amatu ieņem 
sievietes; tā kā visnesenākās viņa veiktās iecelšanas amatā rezultāts ir tāds, ka visi 
ģenerālsekretāra vietnieki ir vīrieši;

J. tā kā pasaulē ir panākts progress seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto 
tiesību (SRVT) īstenošanā, taču joprojām pastāv būtiskas nepilnības un regresa draudi; 
tā kā 2018. gadā ES darbību skaits SRVT jomā samazinājās un tā kā vismazāk ar 
dzimumu līdztiesību saistītu darbību Komisijas dienesti bija veikuši tieši SRVT jomā;

K. tā kā konsultantu un kontaktpunktu dzimumu līdztiesības jautājumos darbam ir būtiska 
nozīme, lai ES politiku dzimumu līdztiesības un SMD jomā pārvērstu analīzē, 
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plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī lai atvieglotu dzimumperspektīvas 
integrāciju ikdienas uzdevumos un operācijās; tā kā konsultanti un kontaktpunkti 
dzimumu līdztiesības jautājumos, pildot savus pienākumus, saskaras ar daudzām 
problēmām;

L. tā kā LGBTIK+ personu tiesību jomā strādā tikai viena trešdaļa no visām ES 
delegācijām; tā kā ES pamatnostādnes attiecībā uz LGBTIK+ netiek piemērotas vienādi 
un tā kā to īstenošana lielā mērā ir atkarīga no delegāciju vadības zināšanām un 
ieinteresētības, nevis no strukturālas pieejas ievērošanas;

M. tā kā ierobežots finansējums un nepietiekams darbinieku skaits ir būtiski šķēršļi ES 
mērķu īstenošanai dzimumu līdztiesības jomā; tā kā dzimumu līdztiesības jomā trūkst 
arī politikas saskaņotības un tā kā vēl nepastāv vienota sistēma, kas veicinātu vienādu 
izpratni par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un šīs pieejas 
īstenošanu ES institūcijās,

1. aicina ES un tās dalībvalstis apņemties virzīties uz tādu ārpolitiku un drošības politiku, 
kas ietvertu dzimumu līdztiesības ziņā pārveidojošu redzējumu, galveno vietu tajā 
atvēlot nevienlīdzīgām struktūrām un varas attiecībām; uzsver, ka šādai politikai būtu 
jābalstās uz stingru dzimumu līdztiesības analīzi un sistemātisku ietekmes uz dzimumu 
līdztiesību izvērtēšanu un ka visos lēmumu pieņemšanas līmeņos un posmos būtu 
jānodrošina būtiska un objektīva loma sievietēm un dažādas izcelsmes cilvēkiem;

2. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 2020. gadā veikt pārskatīšanu un iesniegt jaunu 
(trešo) ES dzimumu līdztiesības rīcības plānu; uzsver — lai nodrošinātu šī dokumenta 
efektīvu īstenošanu, tas būtu jāizstrādā paziņojuma veidā; atzinīgi vērtē ES rīcības plānu 
attiecībā uz sievietēm, mieru un drošību un prasa to stingri īstenot; atzinīgi vērtē 
lēmumu atjaunināt ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā un prasa tajā 
iekļaut integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai un darbības ar konkrētu mērķi dzimumu 
līdztiesības un sieviešu tiesību, tostarp SRVT, jomā;

3. prasa nodrošināt vēl lielāku politikas saskaņotību un koordinēšanu vairāku ES ārējā 
darbībā iekļautu saistību, kas uzņemtas dzimumu līdztiesības jomā, īstenošanā; uzsver, 
ka ES stratēģiskajai pieejai vajadzētu būt saistītai un sinhronizētai ar jauno GAP III, un 
prasa ES 2019. gada ES rīcības plānu attiecībā uz SMD iekļaut kā atsevišķu nodaļu 
GAP III;

Dzimumu līdztiesība kā viens no ES ārējās darbības pamatprincipiem

4. aicina EĀDD, attiecīgos Komisijas dienestus un dalībvalstis ES ārpolitikā un drošības 
politikā sistemātiski integrēt dzimumu līdztiesības aspektu un starpnozaru perspektīvu;

5. uzsver, ka visaugstākajā politiskajā līmenī būtu jānodrošina pastāvīga saistību 
uzņemšanās īstenot GAP III; prasa, lai GAP III tiktu precizēts, ka 85 % no oficiālās 
attīstības palīdzības (OAP) būtu jāpiešķir programmām, kuru viens no galvenajiem 
mērķiem ir dzimumu līdztiesība un ka šo plašāko saistību ietvaros 20 % no OAP būtu 
jāparedz programmām, kuru viens no galvenajiem mērķiem ir dzimumu līdztiesība, 
tostarp SRVT; prasa veikt turpmākas darbības ar konkrētu mērķi, lai panāktu dzimumu 
līdztiesību; turklāt nolūkā izvērtēt šādu programmu reālo ietekmi uz dzimumu 
līdztiesības veicināšanu, prasa, lai ar jaunā plāna palīdzību tiktu stiprināta kvalitatīva 
analīze un lai rīcība šajā jomā nebalstītos uz ķeksīša ievilkšanas loģiku;
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6. iesaka GAP III papildināt ar skaidriem, izmērāmiem un laikā ierobežotiem gūto 
panākumu rādītājiem, tostarp ar dažādu dalībnieku atbildības noteikšanu, un ar 
skaidriem mērķiem katrā partnervalstī, kuri tiktu izstrādāti kopā ar attiecīgo 
partnervalsti un pilsoniskās sabiedrības organizācijām (PSO);

7. prasa paredzēt īpašu finansējumu dzimumu līdztiesībai ierosinātās Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (NDICI) regulas ietvaros 
un mazināt administratīvos ierobežojumus, lai nodrošinātu finansējuma pieejamību 
vietējām un mazām PSO; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai partneri varētu paļauties uz 
to, ka tie saņems pietiekamus finanšu resursus integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai 
nodrošināšanai;

Īpašas uzmanības veltīšana dzimumu līdztiesībai un daudzveidībai ES iestāžu kultūrā 
galvenajās mītnēs un delegācijās

8. aicina dalībvalstis izveidot oficiālu Padomes darba grupu dzimumu līdztiesības 
jautājumos;

9. atzinīgi vērtē EĀDD galvenās padomdevējas dzimumu jautājumos veikto darbu; tomēr 
pauž nožēlu par ierobežoto kapacitāti šī amata pienākumu pildīšanai atvēlētā personāla 
un resursu ziņā un prasa, lai šo amatu ieņemošā persona atskaitītos tieši PV/AP; aicina 
PV/AP izveidot EĀDD nodaļu, kas nodarbotos ar dzimumu līdztiesības jautājumiem un 
SMD programmu, un katrā EĀDD direktorātā iecelt pilnu darba laika strādājošu 
padomdevēju dzimumu līdztiesības jautājumos, kurš atskaitītos tieši galvenajam 
padomdevējam;

10. atzinīgi vērtē EĀDD dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju stratēģiju 2018.–
2023. gadam, taču pauž nožēlu par konkrētu un izmērāmu mērķu trūkumu; prasa 
atjaunināt šo stratēģiju, lai tajā iekļautu konkrētus un saistošus mērķus attiecībā uz 
sieviešu pārstāvību vadošos amatos; iesaka par mērķi izvirzīt to, lai sievietes ieņemtu 
50 % no vadošiem amatiem, tostarp no delegāciju vadītāju un KDAP misiju un 
operāciju vadītāju amatiem; turklāt pauž nožēlu par to, ka ES institūcijās trūkst citu 
daudzveidības mērķu un vispārējas daudzveidības, it īpaši rases, spēju un etniskās 
izcelsmes ziņā;

11. aicina PV/AP nodrošināt, ka ES delegāciju vadītāji ārvalstīs ir oficiāli atbildīgi par 
dzimumu līdztiesības integrēšanu visos delegācijas darba aspektos un ka viņiem tiek 
prasīts par to ziņot; turklāt aicina PV/AP nodrošināt, ka ES delegācijās ir viens pilna 
darba laika kontaktpunkts dzimumu līdztiesības jautājumos;

12. uzsver, ka dzimumu līdztiesību nav iespējams panākt bez dzimumu līdztiesību 
veicinošas vadības; šajā sakarā prasa nodrošināt obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību visiem EĀDD vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem un KDAP misiju un 
operāciju vadītājiem/komandieriem;

Sieviešu tiesību un sieviešu līdzdalības aizsardzības un veicināšanas noteikšana par 
prioritāti

13. prasa ES un dalībvalstīm ievērot visas starptautiskās saistības, kas attiecas uz globālo 
dzimumu līdztiesības programmu; turklāt prasa tās mudināt partnervalstis atcelt atrunas, 
ko tās iekļāvušas attiecībā uz Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteju (CEDAW), 
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un atbalstīt attiecīgās partnervalstis šajā procesā, kā arī īstenot 1995. gadā Pekinā 
notikušajā ANO Ceturtajā pasaules sieviešu konferencē pieņemto deklarāciju un rīcības 
plānu, tostarp ar likumdošanas palīdzību;

14. prasa PV/AP, EĀDD un dalībvalstīm nodrošināt ES pamatnostādņu par cilvēktiesību 
aizstāvjiem pilnīgu īstenošanu un pieņemt pielikumu, kura mērķis ir atzīt un izstrādāt 
papildu stratēģijas un instrumentus, lai labāk un efektīvāk reaģētu nolūkā novērst 
konkrētu situāciju, draudus un riska faktorus, ar kuriem saskaras sieviešu cilvēktiesību 
aizstāvji;

15. aicina ES delegācijas uzraudzīt negatīvo reakciju pret dzimumu līdztiesību un SRVT un 
tendenci sašaurināt pilsoniskās sabiedrības telpu, kā arī veikt konkrētus pasākumus to 
aizsardzībai; mudina Komisiju, EĀDD, dalībvalstis un ES delegāciju vadītājus 
nodrošināt politisku un finansiālu atbalstu vietējām PSO, tostarp sieviešu organizācijām 
un cilvēktiesību aizstāvjiem, un sadarbību un apspriešanos ar tiem padarīt par sava 
darba standartelementu;

°

° °

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


