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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES dzimumu līdztiesības stratēģiju
(2019/2169(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punktu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. un 8. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu,

– ņemot vērā ANO 1979. gada 18. decembra Konvenciju par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

– 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 Direktīvu (ES) 2019/1158 (2019. gada 
20. jūnijs) par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar ko 
atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES8,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 14. marta priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu 
direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (Direktīva par sieviešu 
pārstāvību valdēs) (COM(2012)0614),

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 

1 Padomes Direktīva 79/7/EEK (1978. gada 19. decembris) par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret 
vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos, OV L 6, 10.1.1979., 24. lpp.
2 Padomes Direktīva 86/613/EEK (1986. gada 11. decembris) 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 Direktīva 92/85/EEK (1992. gada 19. oktobris) 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 Direktīva 2004/113/EK (2004. gada 13. decembris), 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 Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) 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 Direktīva 2010/18/ES (2010. gada 8. marts), 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 Direktīva 2010/41/ES (2010. gada 7. jūlijs) 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.
8 OV L 188, 12.7.2019., 79. lpp.
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ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija),

– ņemot vērā 2016. gada 4. marta priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas 
Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un 
vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (COM(2016)0109),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2019. gada 6. marta darba dokumentu “Ziņojums par 
sieviešu un vīriešu līdztiesību 2019. gadā” (SWD(2019)0101),

– ņemot vērā 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ES pievienošanos Stambulas 
konvencijai un citiem pasākumiem ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai9,

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2019. gada 15. oktobrī 
publicēto 2019. gada dzimumu līdztiesības indeksu,

– ņemot vērā 2019. gada 13. februāra rezolūciju par pretreakciju pret sieviešu tiesībām un 
dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (2018/2684(RSP))10,

– ņemot vērā 2019. gada 15. janvāra rezolūciju par dzimumu līdztiesību un nodokļu 
politiku Eiropas Savienībā11,

– ņemot vērā 2018. gada 13. marta rezolūciju par dzimumu līdztiesību ES tirdzniecības 
nolīgumos12,

– ņemot vērā 2017. gada 3. oktobra rezolūciju par sieviešu ekonomisko iespēju 
palielināšanu privātajā un publiskajā sektorā ES13,

– ņemot vērā 2017. gada 14. jūnija rezolūciju par nepieciešamību pēc ES stratēģijas no 
dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai14,

– ņemot vērā 2017. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā 
2014. un 2015. gadā15,

– ņemot vērā 2017. gada 14. februāra rezolūciju par dzimumu līdztiesības veicināšanu 
garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā16,

– ņemot vērā 2018. gada 16. janvāra rezolūciju par sievietēm, dzimumu līdztiesību un 
klimatisko taisnīgumu17,

– ņemot vērā 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju 

9 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0080.
10 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0111.
11 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0014.
12 OV C 162, 10.5.2019., 9. lpp.
13 OV C 346, 27.9.2018., 6. lpp.
14 OV C 331, 18.9.2018., 60. lpp.
15 OV C 263, 25.7.2018., 49. lpp.
16 OV C 252, 18.7.2018., 99. lpp.
17 OV C 458, 19.12.2018., 34. lpp.
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palielināšanu digitālajā laikmetā18,

– ņemot vērā 2015. gada 9. jūnija rezolūciju par ES stratēģiju sieviešu un vīriešu 
līdztiesībai laikposmam pēc 2015. gada19,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 10. decembra secinājumus par tematu “Dzimumu 
līdztiesība ekonomikā ES: turpmākā virzība”,

– ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāru, jo īpaši tā 2. un 9. principu,

– ņemot vērā ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānu II un kopīgo dienestu darba 
dokumentu Komisijas dienestu 2010. gada 8. marta darba dokumentu “Dzimumu 
līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves 
pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā” (SWD(2015)0182),

– ņemot vērā Pekinas deklarāciju un rīcības platformu, kā arī deklarācijas, kas pieņemtas 
ANO augsta līmeņa sanāksmēs “Pekina + 5”, “Pekina + 10”, “Pekina + 15” un “Pekina 
+ 20”,

– ņemot vērā Eiropas Pamattiesību aģentūras (FRA) 2014. gada martā publicēto ziņojumu 
“Vardarbība pret sievietēm — ES mēroga apsekojums”, 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 5. marta paziņojumu “Savienība, kurā valda 
līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam” (COM(2020)0152),

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A9-0000/2020),

A. tā kā tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ir būtiskas pamattiesības, kas atzītas Eiropas 
Savienības līgumos un Pamattiesību hartā;

B. tā kā struktūras un stereotipi visā pasaulē ir iemesls nevienlīdzībai un tā kā šo struktūru 
un stereotipu pārvarēšana veicinās dzimumu līdztiesību; tā kā ir vajadzīga spēcīga 
sieviešu tiesību kustība, lai aizstāvētu demokrātiskās vērtības, pamattiesības un jo īpaši 
sieviešu tiesības, un tā kā sieviešu tiesību apdraudējums ir arī uzskatāms par 
demokrātijas apdraudējumu;

C. tā kā ES ir pieņēmusi svarīgus tiesību aktus un nodrošinājusi būtiskus impulsus 
dzimumu līdztiesības sasniegšanai; tā kā šie centieni pēdējos gados tomēr ir 
palēninājušies, savukārt kustības, kas iebilst pret dzimumu līdztiesības politiku un 
sieviešu tiesībām, ir uzplaukušas; tā kā šīs kustības cenšas ietekmēt valstu un Eiropas 
politiku;

D. tā kā vardarbība pret sievietēm visās tās izpausmēs ir cilvēktiesību pārkāpums un viens 
no lielākajiem šķēršļiem dzimumu līdztiesības sasniegšanai; tā kā dzīve bez vardarbības 

18 OV C 66, 21.2.2018., 44. lpp.
19 OV C 407, 4.11.2016., 2. lpp.
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ir līdztiesības priekšnoteikums; tā kā dezinformācijas kampaņas par dzimumu 
līdztiesību ir vērstas arī uz jautājumu par vardarbību pret sievietēm, kā tas tika novērots 
saistībā ar Stambulas konvenciju;

E. tā kā tradicionālajām dzimumu lomām un stereotipiem vēl joprojām ir liela ietekme uz 
darba dalīšanu mājās, izglītības jomā, darbavietās un sabiedrībā kopumā; tā kā 
neapmaksāts aprūpes darbs, ko veic galvenokārt sievietes, veicina vīriešu un sieviešu 
darba samaksas un pensijas atšķirības; tā kā darba un privātās dzīves līdzsvarošanas 
pasākumi, piemēram, Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīva, ir nozīmīgs pirmais 
solis, tomēr tie jāpapildina ar turpmākiem pasākumiem, lai iesaistītu vairāk vīriešu 
neapmaksātā darbā un veicinātu vienlīdzīgu pelnītāju un vienlīdzīgu aprūpētāju modeli;

F. tā kā sieviešu līdzdalība darba tirgū ne vienmēr nozīmē to, ka viņu līdzdalība lēmumu 
pieņemšanā ir līdztiesīga, un tādēļ tas ierobežo sieviešu iespējas mainīt ekonomiskās, 
politiskās, sociālās un kultūras struktūras;

G. tā kā nabadzība Eiropā nesamērīgi skar sievietes, jo īpaši vientuļās mātes, sievietes ar 
invaliditāti, vecāka gadagājuma sievietes, migrantes un mazākumtautību sievietes;

H. tā kā klimata pārmaiņu ietekmi sievietes izjūt atšķirīgi, jo viņas ir neaizsargātākas un 
dažādu iemeslu dēļ saskaras ar lielāku risku un slogu; tā kā dzimumu līdztiesība un 
sieviešu iekļaušana lēmumu pieņemšanas procesos ir ilgtspējīgas attīstības un efektīvas 
klimata problēmu pārvaldības priekšnoteikums; tā kā visos klimata politikas pasākumos 
ir jāiekļauj dzimumu aspekts un krusteniskā perspektīva;

I. tā kā izsmeļošas un vecumam atbilstošas informācijas, dzimumizglītības un attiecību 
izglītības pieejamībai, kā arī seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pieejamībai ir 
būtiska nozīme dzimumu līdztiesības sasniegšanā;

J. tā kā dzimumu līdztiesības indekss 2019. gadam atklāj pastāvīgu nevienlīdzību starp 
vīriešiem un sievietēm digitālajā nozarē; tā kā ir ārkārtīgi svarīgi novērst digitālo plaisu 
starp dzimumiem un garantēt sieviešu digitālās tiesības, ņemot vērā diskrimināciju, ko 
rada neobjektīvas datu kopas, modeļi un algoritmi mākslīgajā intelektā (MI); tā kā MI 
jomā nodarbinātajiem programmētājiem ir jāapzinās neapzināti aizspriedumi un 
stereotipi, lai izvairītos no to reproducēšanas un nostiprināšanas; tā kā darba tirgus un 
ekonomikas pārveide un digitalizācija var padziļināt pašreizējās ekonomiskās atšķirības 
un darba tirgus segregāciju;

K. tā kā integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, dzimumu līdztiesības 
principa ievērošana budžeta plānošanā un ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtēšana 
ir būtiski instrumenti dzimumu līdztiesības sasniegšanā visās ES politikas jomās,

Vispārīgas piezīmes

1. atzinīgi vērtē Komisijas pieņemto paziņojumu “Savienība, kurā valda līdztiesība: 
dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam”, kas tika izstrādāts paredzētajā 
laikā jaunā Komisijas sastāva darba pirmajās 100 dienās un ir uzskatāms par spēcīgu 
signālu politiskai iesaistei Eiropas dzimumu līdztiesības politikā un izšķirošu, skaidru 
un vērienīgu politikas satvaru, lai apkarotu uzbrukumus sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesībai; uzsver izvēlētās divējādās pieejas nozīmi, kurā ir ietverti mērķtiecīgi 
pasākumi un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas un krusteniskās pieejas 
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konsekventa piemērošana kā transversāli principi, un atzinīgi vērtē ciešo saikni starp 
darba jomām un stereotipu, dzimumu aizspriedumu un diskriminācijas izskaušanu;

2. atzinīgi vērtē paziņojumu par vairākām papildinošām stratēģijām un prasa izstrādāt 
stratēģisku satvaru to savienošanai, kā arī visās stratēģijās pieņemt krustenisku pieeju;

3. pauž nožēlu, ka stratēģija joprojām ir neskaidra jautājumā par vairāku ļoti atzinīgi 
vērtējamu pasākumu termiņiem; tādēļ aicina Komisiju noteikt konkrētus termiņus un 
mērķtiecīgas papildu darbības, kā arī pamatnostādnes par to, kā efektīvi īstenot 
krustenisko pieeju;

Pret sievietēm vērstas vardarbības izskaušana

4. atbalsta Komisijas plānu turpināt Stambulas konvencijas ratifikāciju ES mērogā; šajā 
sakarībā uzsver, ka ir vajadzīgi īpaši pasākumi, lai novērstu pašreizējās atšķirības starp 
dalībvalstīm; tomēr vērš uzmanību uz to, ka vairāki mēģinājumi pārliecināt atturīgas 
dalībvalstis jau ir bijuši neveiksmīgi; tādēļ ļoti atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
2021. gadā ierosināt pasākumus, lai sasniegtu Stambulas konvencijas mērķus, ja ES 
pievienošanās joprojām tiks bloķēta; prasa veikt sagatavošanas darbības, lai sāktu 
juridiski saistošus papildu pasākumus vardarbības pret sievietēm izskaušanai; ļoti 
atzinīgi vērtē plānoto īpaši smagu noziegumu definīciju paplašināšanu saskaņā ar LESD 
83. panta 1. punktu, taču prasa iekļaut visus ar dzimumu saistītas vardarbības veidus, lai 
īstenotu proaktīvu pieeju un liktu pamatus ES direktīvai par šo jautājumu;

5. atzinīgi vērtē plānu iesniegt papildu ieteikumu par kaitīgas prakses novēršanu un 
izveidot ES tīklu ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē novēršanai; 
prasa piemērot Stambulas konvencijas definīcijas un mērķus un pastāvīgi iesaistīt 
sieviešu tiesības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

6. uzsver vardarbības un uzmākšanās darbavietā apjomu un ietekmi; norāda, ka 
neoficiāliem aprūpētājiem, mājsaimniecībās nodarbinātām personām un jo īpaši 
laukstrādniekiem trūkst aizsardzības, un tādēļ aicina dalībvalstis pieņemt Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) 190. un 189. konvenciju, lai stiprinātu darba ņēmēju, jo īpaši 
sieviešu, tiesības neoficiālajā ekonomikā;

7. atzinīgi vērtē ierosinātos īpašos pasākumus kibervardarbības apkarošanai; aicina 
pieņemt saistošus likumdošanas pasākumus, lai apkarotu šos vardarbības veidus un 
atbalstītu dalībvalstis policijas spēku, tiesu sistēmas un informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju nozares apmācības instrumentu izstrādē;

8. mudina Komisiju nākt klajā ar ilgi gaidīto ES stratēģiju cilvēku tirdzniecības 
izskaušanai un uzsver nepieciešamību skaidri pievērst uzmanību dzimumu līdztiesībai, 
jo sievietes un meitenes tiek skartas visvairāk un iesaistītas cilvēku tirdzniecībā 
seksuālās izmantošanas nolūkā; uzstāj, ka ir svarīgi iekļaut pasākumus un stratēģijas 
pieprasījuma samazināšanai;

9. atzinīgi vērtē paziņojumu par jaunu ES mēroga pētījumu par vardarbības pret sievietēm 
izplatību un dinamiku;

Sievietes un ekonomika
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10. atbalsta Barselonas mērķu pārskatīšanu; prasa sniegt finansiālu atbalstu un apmainīties 
ar paraugpraksi starp tām dalībvalstīm, kuras vēl nav sasniegušas šos mērķus; turklāt 
atzinīgi vērtē pamatnostādņu izstrādi dalībvalstīm par to, kā novērst finansiālos šķēršļus 
saistībā ar sociālo, ekonomikas un nodokļu politiku;

11. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos līdz 2020. gada beigām iesniegt saistošus 
pasākumus attiecībā uz darba samaksas pārredzamību; tomēr norāda, ka joprojām ir 
jārisina jautājums par vienādu darba samaksu par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu 
dažādās profesionālajās nozarēs; stingri iesaka iekļaut principu “vienāds atalgojums par 
vienādi vērtīgu darbu sievietēm un vīriešiem”, ko varētu definēt šādi: “Darbs uzskatāms 
par līdzvērtīgu, ja, salīdzinot divas darba ņēmēju grupas, kas nav izveidotas patvaļīgi, 
veiktais darbs ir salīdzināms, ņemot vērā tādus faktorus kā darba apstākļi, darba 
ņēmējiem piešķirtās atbildības pakāpe un darba fiziskās vai garīgās prasības”; norāda, 
ka šim nolūkam ir jāizstrādā dzimumneitrāli darba novērtēšanas instrumenti un 
klasifikācijas kritēriji;

12. mudina Komisiju rīkot kampaņu, lai panāktu, ka vairāk sieviešu ieņem ar ekonomiku 
saistītu lēmumu pieņemšanas amatus, uzsverot to ekonomiskās un sociālās priekšrocības 
un apmainoties ar paraugpraksi, lai pārvarētu strupceļu saistībā ar direktīvu par sieviešu 
pārstāvību valdēs;

13. atzinīgi vērtē atbalstu dzimumu paritātei tādās vēlētās struktūrās kā Eiropas Parlaments 
un uzsver, ka tam ir jākalpo par paraugu šajā jomā;

Digitālā politika dzimumu līdztiesības nodrošināšanai

14. pauž nožēlu par to, ka IKT nozarē sievietes ir nepietiekami pārstāvētas, un norāda uz 
risku, ka, plānojot MI un citas programmas, varētu tikt pastiprināti un vairoti stereotipi 
un ar dzimumu saistīti aizspriedumi; prasa pārveidot tehnoloģijas un MI par 
instrumentiem, kas noderētu dzimumu stereotipu izskaušanas cīņā, un nodrošināt 
iespējas sievietēm un meitenēm apgūt zinātņu, tehnoloģijas, inženierzinātņu un 
matemātikas (STEM) studijas un turpināt karjeru šajās profesijās;

Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana visās ES politikas jomās un dzimumu līdztiesības 
politikas finansēšana

15. atkārtoti norāda uz dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas nozīmi un izmantošanu 
kā sistemātisku pieeju dzimumu līdztiesības sasniegšanā; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas 
jaunizveidoto darba grupu līdztiesības jautājumos; uzsver pārredzamības un sieviešu 
tiesību organizāciju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšanas nozīmi; 
mudina Komisiju iekļaut noteikumus, saskaņā ar kuriem ģenerāldirektorātiem obligāti 
jāņem vērā darba grupas ieguldījums;

16. mudina integrēt dzimumu līdztiesības aspektu ES vides un klimata politikā, piemēram, 
zaļajā kursā, nodrošināt finansiālu un institucionālu atbalstu, zināšanas par dzimumu 
līdztiesību un stingrus politikas pasākumus, lai veicinātu sieviešu vienlīdzīgu līdzdalību 
lēmumu pieņemšanas struktūrās un valsts un vietējā līmeņa klimata politikā, un atzīt un 
atbalstīt sievietes un meitenes kā pārmaiņu veicinātājas;

17. norāda, ka nodokļu politikai ir atšķirīga ietekme uz dažāda veida mājsaimniecībām; 
uzsver, ka individuālai nodokļu uzlikšanai ir būtiska nozīme, lai panāktu nodokļu 
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taisnīgumu sievietēm;

Negatīvas reakcijas pret dzimumu līdztiesību apkarošana

18. atgādina, ka dalībvalstīm un Komisijai ir regulāri jāapmainās ar informāciju par 
dzimumu līdztiesības aspektiem veselības jomā, tostarp ar pamatnostādnēm par 
visaptverošu dzimuma un attiecību izglītību, dzimumsensitīvu reakciju uz epidēmijām 
un seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām (SRHR); aicina Komisiju savā 
nākamajā ES veselības stratēģijā iekļaut SRHR un atbalstīt dalībvalstis augstas 
kvalitātes un zema sliekšņa piekļuves nodrošināšanā veselības aprūpes pakalpojumiem;

19. pieprasa atbalstīt sieviešu tiesību aizstāvjus un sieviešu tiesību organizācijas ES un visā 
pasaulē; prasa nepārtraukti uzraudzīt pašreizējo stāvokli saistībā ar sieviešu tiesībām un 
dezinformāciju par dzimumu līdztiesības politiku visās dalībvalstīs un izveidot 
trauksmes sistēmu brīdināšanai par regresiju; aicina Komisiju atbalstīt pētījumus, kas 
paredzēti, lai analizētu uzbrukumu un dezinformācijas kampaņu ietekmi uz sieviešu 
tiesībām un dzimumu līdztiesību, un aicina Komisiju analizēt to cēloņus, pilnveidojot 
faktu pārbaudes un atbildes vēstījumus;

Dzimumu līdztiesības sasniegšana ar ES ārējo attiecību starpniecību

20. aicina nodrošināt ES iekšpolitikas un ārpolitikas saskaņotību un savstarpēju stiprināšanu 
attiecībā uz dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas un dzimumu līdztiesības 
principiem, dzimumu stereotipu un normu, kā arī kaitīgas prakses un diskriminējošu 
tiesību aktu apkarošanu, izmantojot ārējās attiecības;

21. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos nodrošināt atsevišķas tirdzniecības un dzimumu 
līdztiesības jautājumiem veltītas sadaļas iekļaušanu modernizētajā asociācijas nolīgumā 
ar Čīli, un veicināt un atbalstīt šādu sadaļu iekļaušanu visos turpmākajos ES 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos;

°

° °

22. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Šogad, atzīmējot Pekinas platformā izvirzīto mērķu pieņemšanas 25. gadadienu, visā pasaulē 
tiks veikti dažādu veidu novērtējumi, lai noteiktu, cik daudz ir paveikts dzimumu līdztiesības 
sasniegšanā. Šie novērtējumi vēlreiz ļoti skaidri parādīs, ka patiesa dzimumu līdztiesība, kas 
aptver visas dzīves jomas, progresē tikai par collām un ka, neraugoties uz visiem mūsu 
centieniem, dzimumu nelīdztiesība joprojām netiek ietekmēta.

Vardarbība pret sievietēm un pat feminicīdi joprojām ir ikdienas realitāte, sieviešu 
ekonomiskā neatkarība joprojām nav nodrošināta, jo izglītības un darba tirgū ir spēcīga 
segregācija, nevienlīdzīgs atalgojums un neapmaksāts aprūpes darba slogs gulstas galvenokārt 
uz sieviešu pleciem. Turklāt sievietēm joprojām tiek liegts ieņemt ar lēmumu pieņemšanu 
saistītus amatus. Amati politikā, ekonomikā un kultūrā, kas varētu radīt pārmaiņas un ietvert 
iespēju mainīt šo (strukturālo) nevienlīdzību, nav vienlīdzīgi sadalīti starp dzimumiem.

ES dzimumu līdztiesības indekss, kuru izstrādājis Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts un 
kurā ES ir vidēji 67,4 punkti no iespējamiem 100 punktiem, liecina, ka ES ir panākusi tikai 
nedaudz vairāk kā pusi no nepieciešamā pilnīgas līdztiesības panākšanai, un tāpēc atbalsta 
iepriekš minētos pieņēmumus.

Dzimumu līdztiesības panākšanu kavē ekonomikas krīzes pasākumi un sekas, kā arī politiskās 
gribas trūkums to padarīt par prioritāti, neraugoties uz iespējām pēdējā desmitgadē. Patlaban 
tai ir jāsaskaras ar tīšiem uzbrukumiem un negatīvas reakcijas izpausmēm vairākās 
dalībvalstīs, aizstāvot status quo, nevis virzoties uz priekšu. Ņemot vērā pilsoņu spēcīgo 
pārvietošanos dažās dalībvalstīs, paredzamo regresiju diezgan daudzās valstīs nevarēja 
pieņemt (vismaz papīra formātā), un prasību pēc pilnīgas līdztiesības un papildu pasākumiem 
nevarēja apklusināt, un tai arī vajadzētu būt mūsu politiskajai gribai. Tomēr dzimumu 
nelīdztiesību un strukturālo diskrimināciju joprojām pastiprina dažādas sabiedrības 
problēmas, kā nesen tika novērots krīzes laikā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu. Lai gan 
sieviešu darbs attiecīgajās nozarēs, piemēram, veselības aprūpē un pārtikas piegādē, ir būtisks 
sabiedrības funkcionēšanai, sievietēm nepieciešamā piekļuve seksuālās un reproduktīvās 
veselības aprūpes pakalpojumiem un atbalsta struktūrām, piemēram, palīdzības līnijām un 
patversmēm vardarbības gadījumā, šajos laikos parasti ir ierobežota.

Mums šī tendence ir jāpārtrauc nekavējoties un nākamo piecu gadu periodam jāizveido 
vienota un vērienīga sistēma, kas ļautu īstenot efektīvus un saskaņotus pasākumus jebkādas 
sieviešu un vīriešu diskriminācijas izskaušanai. Mums jādara viss iespējamais, lai izbeigtu 
diskrimināciju etniskās izcelsmes, seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes, šķiras, tautības 
vai vecuma dēļ; Tāpēc dzimumu līdztiesības jomā, kā arī jebkurā citā Eiropas politikā ir 
vajadzīga krusteniska pieeja.

Turklāt referente uzskata, ka ES ekonomiskos, sociālos un nodarbinātības mērķus var sasniegt 
tikai tad, ja pilnībā tiks nodrošināta dzimumu līdztiesība. Tādēļ līdztiesība ir jāuzskata par 
stratēģiski nozīmīgu un universālu mērķi. Tādējādi ES iestāžu un dalībvalstu darbā ir pilnībā 
jāiekļauj tādi principi kā dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana, ietekmes uz dzimumu 
līdztiesību novērtēšana un dzimumu līdztiesības ievērošanas budžeta plānošanā.

Komisijas priekšlikumu jaunai ES un dzimumu līdztiesības stratēģijai, ar ko tā nāca klajā 
pilnvaru termiņa pirmajās 100 dienās, var uzskatīt par skaidru politisku signālu, kas atbalsta 
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visus centienus panākt dzimumu līdztiesību. Tajā ir noteikti kopēji mērķi un nepieciešamie 
pasākumi sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jomā ES, lai izbeigtu ar dzimumu saistītu 
vardarbību un stereotipus, nodrošinātu vienlīdzīgu dalību un iespējas darba tirgū, tostarp 
darba samaksas pārredzamību, lai padarītu par realitāti vienādu atalgojumu par vienādi 
vērtīgu darbu, un beidzot panāktu dzimumu līdzsvaru amatos, kas saistīti ar lēmumu 
pieņemšanu. Turklāt tā ņem vērā ideju par vienlīdzīgiem aprūpētājiem un vienlīdzīgiem 
pelnītājiem, ierosinot pasākumus, kas ļauj sievietēm un vīriešiem vienlīdzīgi sadalīt 
apmaksātu un neapmaksātu darbu.

Referente īpaši atzinīgi vērtē apņemšanos apkarot ar dzimumu saistītus aizspriedumus un 
stereotipus, kas ir viens no galvenajiem diskriminācijas iemesliem, un krusteniskās pieejas 
izmantošanu, koncentrējot centienus uz sievietēm un vīriešiem visā to daudzveidībā, turklāt tā 
ir ļoti nepieciešama pieeja, lai panāktu reālas pārmaiņas attiecībā uz visām sievietēm un 
vīriešiem ES.

Tā kā Komisijas stratēģija tika izstrādāta, paredzot iespēju tajā veikt grozījumus, Eiropas 
Parlaments pastāvīgi uzraudzīs stratēģiju un ierosinās papildu darbības un pasākumus. Šis 
ziņojums ir izstrādāts kā pirmais no vairākiem turpmāk paredzētiem ziņojumiem, tajā 
uzsverot plānotos pozitīvos pasākumus, kā arī uzsverot papildu mērķus, darbības un 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu visaptverošu un saskaņotu politikas veidošanu ES 
līmenī nolūkā beidzot īstenot dzimumu līdztiesības principu ES un pasaulē.


