
PR\1212011LV.docx PE653.727v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2020/2121(INI)

31.8.2020

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par dzimumperspektīvu Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(INI))

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Referente: Frances Fitzgerald



PE653.727v02-00 2/14 PR\1212011LV.docx

LV

PR_INI

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS..............................................3

PASKAIDROJUMS .................................................................................................................13



PR\1212011LV.docx 3/14 PE653.727v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par dzimumperspektīvu Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(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 Eiropas sociālo tiesību pīlāru, jo īpaši tā 2. un 9. principu,

– ņemot vērā Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un jo īpaši 5. mērķi — līdz 
2030. gadam panākt dzimumu līdztiesību un uzlabot sieviešu dzīves apstākļus,

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

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

– ņemot vērā 2015. gada 21. septembra dienestu kopējo darba dokumentu “Dzimumu 
līdztiesība un sieviešu iespēcinātība: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES 
ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā” (SWD(2015)0182),

– ņemot vērā 2016. gada 4. marta priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas 
Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un 

1 OV L 6, 10.1.1979., 24. lpp.
2 OV L 359, 19.12.1986., 56. lpp.
3 OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp.
4 OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.
5 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
6 OV L 68, 18.3.2010., 13. lpp.
7 OV L 180, 15.7.2010., 1. lpp.
8 OV L 188, 12.7.2019., 79. lpp.
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vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (COM(2016)0109),

– ņemot vērā 2020. gada 13. februāra rezolūciju par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa 
komisijas 64. sesijā9,

– ņemot vērā 2020. gada 30. janvāra rezolūciju par vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību10,

– ņemot vērā 2019. gada 13. februāra rezolūciju par pretreakciju pret sieviešu tiesībām un 
dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā11,

– ņemot vērā 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ES pievienošanos Stambulas 
konvencijai un citiem pasākumiem ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai12,

– ņemot vērā 2018. gada 15. novembra rezolūciju par aprūpes pakalpojumiem Eiropas 
Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai13,

– ņemot vērā 2018. gada 17. aprīļa rezolūciju par pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm un meitenēm, izmantojot digitālo nozari14,

– ņemot vērā 2018. gada 16. janvāra rezolūciju par sievietēm, dzimumu līdztiesību un 
klimatisko taisnīgumu15,

– ņemot vērā 2017. gada 3. oktobra rezolūciju par sieviešu ekonomisko iespēju 
palielināšanu privātajā un publiskajā sektorā ES16,

– ņemot vērā 2017. gada 14. jūnija rezolūciju par nepieciešamību pēc ES stratēģijas no 
dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai17,

– ņemot vērā 2017. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā 
2014. un 2015. gadā18,

– ņemot vērā 2017. gada 4. aprīļa rezolūciju par sievietēm un viņu lomu lauku apvidos19,

– ņemot vērā 2017. gada 14. februāra rezolūciju par dzimumu līdztiesības veicināšanu 
garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā20,

– ņemot vērā 2016. gada 8. marta rezolūciju par situāciju saistībā ar sievietēm bēglēm un 

9 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0039.
10 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0025.
11 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0111.
12 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0080.
13 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0464.
14 OV C 390, 18.11.2019., 28. lpp.
15 OV C 458, 19.12.2018., 34. lpp.
16 OV C 346, 27.9.2018., 6. lpp.
17 OV C 331, 18.9.2018., 60. lpp.
18 OV C 263, 25.7.2018., 49. lpp.
19 OV C 298, 23.8.2018., 14. lpp.
20 OV C 252, 18.7.2018., 99. lpp.
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patvēruma meklētājām ES21,

– ņemot vērā 2016. gada 19. janvāra rezolūciju par ārējiem faktoriem, kas rada šķēršļus 
Eiropas sieviešu uzņēmējdarbībai22,

– ņemot vērā 2015. gada 9. septembra rezolūciju par sieviešu karjeru zinātnes jomā un 
augstākās izglītības iestādēs un karjeras ierobežojumiem23,

– ņemot vērā 2015. gada 9. jūnija rezolūciju par ES stratēģiju sieviešu un vīriešu 
līdztiesībai laikposmam pēc 2015. gada24,

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

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas ziņojumu “COVID-19 and the world of 
work. Fourth edition” (“Covid-19 un darba pasaule. Ceturtais izdevums”), kas publicēts 
2020. gada 27. maijā,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas veikto analīzi “Sectoral impact, 
responses and recommendations related to COVID-19” (“Sektorālā ietekme, reakcija un 
ieteikumi Covid-19 sakarā”),

– ņemot vērā ESAO ziņojumu “Women at the core of the fight against COVID-19” 
(“Sievietes — cīņas pret Covid-19 centrā”), kas publicēts 2020. gada aprīlī,

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

– ņemot vērā UN Women ziņojumu “The Impact of COVID-19 on Women” (“Covid-19 
ietekme uz sievietēm”), kas publicēts 2020. gada 9. aprīlī,

– ņemot vērā ANO Iedzīvotāju fonda (UNFPA) ziņojumu “Impact of the COVID-19 
Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital 
Mutilation and Child Marriage” (“Covid-19 pandēmijas ietekme uz ģimenes plānošanu 
un dzimumbalstītas vardarbības, sieviešu dzimumorgānu kropļošanas un bērnu laulību 
izbeigšanu”), kas publicēts 2020. gada 27. aprīlī,

– ņemot vērā UNFPA paziņojumu “Millions more cases of violence, child marriage, 
female genital mutilation, unintended pregnancy expected due to the COVID-19 
pandemic” (“Miljoniem vairāk vardarbības, bērnu laulību, sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanas, neplānotas grūtniecības gadījumu Covid-19 pandēmijas dēļ”), kas 
publicēts 2020. gada 28. aprīlī,

– ņemot vērā GREVIO priekšsēdētājas Marceline Naudi 2020. gada 24. marta paziņojumu 
par nepieciešamību pandēmijas laikā ievērot Stambulas konvencijas standartus,

21 OV C 50, 9.2.2018., 25. lpp.
22 OV C 11, 12.1.2018., 35. lpp.
23 OV C 316, 22.9.2017., 173. lpp.
24 OV C 407, 4.11.2016., 2. lpp.
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– ņemot vērā Kopīgā pētniecības centra (JRC) ziņojumu “How will the COVID-19 crisis 
affect existing gender divides in Europe?” (“Kā Covid-19 krīze ietekmēs Eiropā 
pastāvošās dzimumšķirtnes?”),

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

– ņemot vērā EIGE ziņojumu “Tackling the gender pay gap: not without a better work-life 
balance” (“Darba samaksas dzimumšķirtnes novēršana: neiespējama bez labāka darba 
un privātās dzīves līdzsvara”), kas publicēts 2019. gada 29. maijā,

– ņemot vērā EIGE ziņojumu “Beijing +25: the fifth review of the implementation of the 
Beijing Platform for Action in the EU Member States” (“Pekina +25: piektais pārskats 
par Pekinas Rīcības platformas īstenošanu ES dalībvalstīs”), kas publicēts 2020. gada 
5. martā,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) apsekojumu “A long way 
to go for LGBTI equality” (“Ilgs ceļš uz LGBTI līdztiesību”), kas publicēts 2020. gada 
14. maijā,

– ņemot vērā FRA ziņojumu “A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma 
inclusion” (“Pastāvīgas bažas: antičigānisms kā šķērslis romu iekļautībai”), kas 
publicēts 2018. gada 5. aprīlī,

– ņemot vērā Eiropas Pamattiesību aģentūras (FRA) ziņojumu “Violence against women: 
an EU-wide survey” (“Vardarbība pret sievietēm. ES mēroga apsekojums”), kas 
publicēts 2014. gada 5. martā,

– ņemot vērā Eiropas Sieviešu lobija publikāciju “Putting equality between women and 
men at the heart of the response to COVID-19 across Europe” (“Sieviešu un vīriešu 
līdztiesība kā centrāls elements reakcijā uz Covid-19 Eiropā”),

– ņemot vērā Eiropas Sieviešu lobija rīcībpolitikas kopsavilkumu “Women must not pay 
the price for COVID-19!” (“Covid-19 nedrīkst gulties uz sieviešu pleciem!”),

– ņemot vērā profesores Sabine Oertelt-Prigione pētījumu “The impact of sex and gender 
in the COVID-19 pandemic” (“Dzimuma un dzimtes ietekme Covid-19 pandēmijā”), 
kas publicēts 2020. gada 27. maijā,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

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

A. tā kā Covid-19 krīzē un tās sekām raksturīgi skaidri dzimumaspekti;

B. tā kā Covid-19 dažādas sabiedrības grupas ietekmē dažādos veidos un ne vienādā mērā;

C. tā kā oficiālie mirstības rādītāji liecina, ka vīriešu gadījumā vīrusa izraisītās mirstības 
rādītājs ir augstāks, savukārt sievietēm ir lielāks risks inficēties ar vīrusu, jo viņu 
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īpatsvars priekšplāna darbinieku vidū ir nesamērīgi liels;

D. tā kā “nebūtisku” veselības aprūpes pakalpojumu atcelšanas vai atlikšanas dēļ 
aizkavējusies piekļuve intensīvajai terapijai steidzamu sūdzību gadījumā;

E. tā kā dalībvalstu ziņas ierobežojošo pasākumu laikā apliecināja, ka satraucošā apmērā 
palielinās vardarbība ģimenē;

F. tā kā pašreizējās krīzes apstākļos lielākā daļa ES priekšplāna darbinieku ir sievietes, 
tostarp 76 % veselības aprūpes darbinieku (ārstes, medmāsas, vecmātes, aprūpes iestāžu 
darbinieces), 82 % kasieru, 93 % bērnu aprūpes darbinieku un skolotāju, 95 % 
mājsaimniecības apkopēju un palīgu un 86 % personiskās aprūpes darbinieku25;

G. tā kā daudzās būtiskās nozarēs darbs, ko veic sievietes, ir slikti apmaksāts; tā kā 
horizontālā un vertikālā darba tirgus segregācija ES joprojām ir ievērojama un sievietes 
ir pārmērīgi pārstāvētas mazāk ienesīgās nozarēs;

H. tā kā sievietes biežāk nekā vīrieši strādā pagaidu, nepilnas slodzes un nestabilu darbu 
(26,5 % salīdzinājumā ar 15,1 % vīriešu26) un tādēļ viņas ir būtiski skāris darbvietu 
zudums un atvaļināšana;

I. tā kā Covid-19 ir atsegusi ES ilgi pastāvējušu problēmu aprūpes sniegšanā;

J. tā kā skolu un darbavietu slēgšana ir palielinājusi sieviešu neapmaksāto darbu mājās; tā 
kā sievietes katru nedēļu neapmaksātai aprūpei un mājas darbiem parasti velta par 
13 stundām vairāk nekā vīrieši27; tā kā Covid-19 krīze vīriešiem ir devusi iespēju vairāk 
iesaistīties aprūpes pienākumos;

K. tā kā vientuļajiem vecākiem ir uzlikts nesamērīgs un ārkārtējs slogs;

L. tā kā dažas sabiedrības daļas, piemēram, vecākas sievietes, sievietes ar invaliditāti, 
romu sievietes, LGBTQI+ sievietes, bēgles un migrantes, ir īpaši neaizsargātas pret 
vīrusu vai tā sekām;

M. tā kā Covid-19 ir globāla pandēmija, kas skar visas pasaules valstis;

N. tā kā budžetos un resursu sadalē jāņem vērā vīriešu un sieviešu atšķirīgās vajadzības un 
apstākļi;

O. tā kā atveseļošanās posmā būtu jāņem vērā arī sievietes un viņām tajā būtu jāpilda 
aktīva loma;

P. tā kā šeit noteiktās pamatdarbības stiprinās noturību un sagatavotību turpmākām krīzēm,

Vispārīgas piezīmes

1. uzsver, ka reakcijā uz Covid-19 krīzi visos attiecīgajos aspektos nepieciešama 

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers. 
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender. 
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework. 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework
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dzimumsensitīva pieeja;

2. uzsver, ka no šīs krīzes gūtā pieredze ir jāizmanto turpmākās rīcībpolitikas izstrādē un 
īstenošanā un gatavojot reakcijas pasākumus visiem turpmāku krīžu posmiem; aicina 
Komisiju palīdzēt izveidot pastāvīgu tīklu dalībvalstu paraugprakses apmaiņai attiecībā 
uz to, kā risināt Covid-19 dzimumaspektus;

3. mudina Komisiju izpētīt vīrusa izplatību priekšplāna darbinieku vidū, it sevišķi sieviešu 
un etnisko minoritāšu vidū, ņemot vērā to nesamērīgi lielo īpatsvaru priekšplāna 
darbinieku vidū; mudina Komisiju un dalībvalstis attiecīgi rīkoties, lai uzlabotu viņu 
drošību darbā, cita starpā izmantojot Pamatdirektīvu 89/391/EEK28 un Direktīvu 
92/85/EEK29;

4. aicina dalībvalstis un EIGE regulāri vākt pēc dzimuma un vecuma sadalītus datus par 
Covid-19 un par vīrusa sociālekonomisko ietekmi; uzsver, ka atveseļošanas pasākumos 
ir jāizmanto pēc dzimuma sadalīti dati;

5. uzsver, ka sievietēm ir jāpiedalās lēmumpieņemšanas procesā, kas attiecas uz pasākumu 
ieviešanu un atcelšanu, kā arī atveseļošanas plānu izstrādi, pieņemšanu un īstenošanu, 
lai pilnībā un pienācīgi tiktu ņemtas vērā viņu īpašās vajadzības un apstākļi;

6. aicina Komisiju demokrātijas un pamattiesību kontekstā sekot līdzi dezinformācijai un 
regresīvām iniciatīvām dalībvalstīs attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību Covid-19 krīzes laikā un pēc krīzes un reaģēt uz tām;

Ar veselību saistītie Covid-19 aspekti un ietekme dzimumaspektā

7. pauž bažas par augsto Covid-19 izraisītās vīriešu mirstības līmeni; mudina Pasaules 
Veselības organizāciju (PVO) un attiecīgās ES aģentūras šo parādību izpētīt; aicina 
Komisiju turpināt uzraudzīt situāciju, lai izprastu vīrusa ilgtermiņa ietekmi uz sieviešu 
un vīriešu veselību; uzsver, ka vīrusa klīniskajai izpētei jābūt reprezentatīvai dzimumu 
līdzsvara ziņā, lai novērtētu, kā vīruss un jebkādas iespējamas vakcīnas vai ārstēšana var 
atšķirīgi ietekmēt sievietes un vīriešus;

8. mudina dalībvalstis nodrošināt piekļuvi būtiskiem sieviešu un vīriešu veselības aprūpes 
elementiem, kas nav saistīti ar Covid-19; mudina dalībvalstis šajās jomās darboties 
saskaņā ar PVO vadlīnijām;

9. uzsver, ka dalībvalstīm ir jāaizsargā piekļuve seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un 
tiesībām (SRVT); uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt SRVT būtisku produktu piegādes ķēdi;

10. mudina Komisiju ar veselību saistītos rīcībpolitikas atbildes pasākumos, tostarp 
programmā “ES Veselība” un ES Vēža uzveikšanas plānā, ņemt vērā tādus ārkārtas 
apstākļus kā Covid-19;

11. aicina dalībvalstis šīs krīzes laikā un pēc tās stiprināt garīgās veselības atbalsta 
iniciatīvas, ņemot vērā stresu, trauksmi un vientulību, ko rada pārvietošanās 
ierobežojumi, kā arī ekonomiskās problēmas un vardarbību ģimenē, paturot prātā, ka 

28 OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.
29 OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp.
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ietekme uz sievietēm un vīriešiem ir atšķirīga;

Vardarbība Covid-19 laikā

12. mudina dalībvalstis analizēt Covid-19 izraisīto vardarbības ģimenē palielināšanos un 
ņemt to vērā reakcijas plānos, kā arī turpmākās ārkārtas situācijās, īpašu uzmanību 
pievēršot pārvietošanās ierobežojumu izņēmumiem, tam, lai tiktu saglabāta droša 
piekļuve patvēruma vietām vai alternatīvām izmitināšanas vietām ar pietiekamu 
uzņemtspēju, policijai un tiesu iestādēm, ārkārtas tiesām attiecīgu ierobežojošu un/vai 
aizsardzības rīkojumu izdošanai, tiešsaistes pakalpojumiem, kā arī ārkārtas finansējuma 
piešķiršanai atbalsta dienestiem, nevalstiskajām organizācijām (NVO) un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām (PSO); aicina dalībvalstis dalīties savās inovācijās, kas 
izmantojamas, lai novērstu vardarbību ģimenē;

13. aicina Komisiju popularizēt izpratnes veicināšanas, informatīvās un aizstāvības 
kampaņas, kas vērstas pret vardarbību ģimenē un dzimumbalstīto vardarbību, it sevišķi 
attiecībā uz jaunizveidotiem profilakses pasākumiem un elastīgām ārkārtas brīdināšanas 
sistēmām, lai veicinātu ziņošanu;

14. aicina Padomi steidzami pabeigt Stambulas konvencijas ratifikāciju no ES puses, tai 
pievienojoties plaši un bez nekādiem ierobežojumiem, un iestāties par to, lai to ratificē 
visas dalībvalstis;

15. aicina Komisiju vardarbību pret sievietēm iekļaut noziedzīgu nodarījumu ES sarakstā un 
ierosināt direktīvu dzimumbalstītas vardarbības apkarošanai, lai ieviestu stingru tiesisko 
regulējumu, koordinēt paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm, veicināt precīzu datu 
vākšanu, novērtēt Covid-19 ietekmi uz pamatpakalpojumu sniegšanu cietušajiem un 
piešķirt pietiekamus līdzekļus, lai sasniegtu programmas Daphne īpašo mērķi un 
īstenotu citas saistītas programmas, ņemot vērā pašreizējās vajadzības;

16. aicina dalībvalstis nodrošināt iedarbīgu, cenas ziņā pieejamu un kvalitatīvu medicīnisko 
un psiholoģisko atbalstu no dzimumbalstītas vardarbības cietušajām personām, sevišķi 
krīzes laikā, kad šāds atbalsts būtu jāuzskata par izšķirīgi svarīgu;

Covid-19, ekonomika, atveseļošana un ietekme dzimumaspektā

17. aicina Komisiju, Parlamentu un Padomi, izstrādājot programmas nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) un nākamās paaudzes ES atveseļošanas plānā, rūpīgi izpētīt 
sieviešu vajadzības un līdzdalību darba tirgū, kā arī horizontālo un vertikālo darba tirgus 
segregāciju;

18. uzsver, ka pēc krīzes būs jāpārdomā darba raksturs un vieta; uzsver, ka darbs no mājām 
nevar aizstāt bērnu aprūpes pakalpojumus; norāda, ka elastīgs darbs, par ko panākta 
vienošanās ar darba devējiem, ļauj sievietēm un vīriešiem strādāt no mājām vai no 
vietējām kopstrādes telpām, palīdzot līdzsvarot aprūpes pienākumus un pavadīt vairāk 
laba laika ar ģimeni;

19. aicina Komisiju vākt datus par dažādu veidu aprūpes nodrošināšanu, ko varētu izmantot 
pētījumā, kurā tiktu izskatīta aprūpes šķirtne, lai izstrādātu Eiropas Aprūpētāju 
stratēģiju; norāda, ka stratēģijai jārespektē dalībvalstu kompetence, bet tās mērķis būtu 
uzlabot sadarbību un koordināciju, darbojoties par labu neformālajiem un formālajiem 
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aprūpētājiem un cilvēkiem, par kuriem viņi rūpējas; uzsver, ka sadarbība Eiropas līmenī 
un efektīva ES līdzekļu izmantošana var palīdzēt izstrādāt kvalitatīvus, piekļūstamus un 
cenas ziņā pieņemamus aprūpes pakalpojumus;

20. mudina dalībvalstis iedrošināt vīriešus izmantot elastīgu darba režīmu, jo šādu režīmu 
parasti izmanto nesamērīgi daudz sieviešu; mudina dalībvalstis pilnībā transponēt un 
īstenot Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvu un aicina Komisiju to efektīvi 
uzraudzīt;

21. atzīst unikāli sarežģītos apstākļus, ar kuriem pandēmijas un pēckrīzes laikā saskārušies 
vientuļie vecāki un kuru cēlonis ir daudzējāds slogs, piemēram, pastāvīgas aprūpes 
pienākumi, bažas par aizgādības kārtību, kā arī potenciālās ekonomiskās problēmas un 
vientulība; aicina Komisiju un dalībvalstis izpētīt viņu īpašo situāciju, ieskaitot papildu 
slogu, ko rada darbs, izglītošana un aprūpe, piekļuve juristiem un aizgādības kārtības 
īstenošana;

22. uzsver, ka, izstrādājot pasākumus reaģēšanai uz Covid-19 krīzi, vienam no Komisijas, 
Parlamenta un visu dalībvalstu pamatprincipiem jābūt sievietēm un vīriešiem vienādai 
samaksai par vienādu darbu; atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos līdz 2020. gada 
beigām nākt klajā ar saistošiem pasākumiem attiecībā uz darba samaksas pārredzamību, 
lai rezultatīvi risinātu darba samaksas un pensiju dzimumšķirtnes problēmu;

23. norāda, ka krīzes laikā lēmumpieņemšanā pastāvīgi nepietiekami iesaistītas sievietes; 
aicina panākt progresu attiecībā uz direktīvu par sievietēm valdēs;

24. atzinīgi vērtē Investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII) un CRII Plus 
paketi visvairāk apdraudēto nozaru atbalstam; uzsver, cik svarīgs ir Komisijas pagaidu 
atbalsta instruments bezdarba riska mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE), kas 
nodrošina ienākumu atbalstu bezdarbniekiem un atvaļinājumā nosūtītajiem 
darbiniekiem; uzsver, ka ir jānovērtē šo instrumentu ietekme uz sieviešu un vīriešu 
stāvokli ES darba tirgū; uzsver, ka, ņemot vērā pārmaiņas darba tirgū, ir vajadzīgas 
sievietēm paredzētas pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides programmas;

25. aicina Komisiju atbalstīt sievietes uzņēmējas, kas cenšas attīstīt un pilnveidot prasmes 
vai intereses, kuras iegūtas Covid-19 laikā, un uzlabot piekļuvi aizdevumiem, kapitāla 
finansējumam un mikrofinansējumam no ES programmām un fondiem, kā arī 
informētību par tiem, lai krīze kļūtu par iespēju virzīties uz priekšu pielāgojoties un 
pārveidojoties;

26. mudina Komisiju un dalībvalstis izmantot atveseļošanu, lai palielinātu sieviešu 
līdzdalību un devumu tādās nozarēs kā mākslīgais intelekts (MI), digitālā nozare un 
zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika (STEM), kā arī zaļajā ekonomikā;

27. uzsver lauksaimniecības nozares un pārtikas apgādes grūtības Eiropā, kā arī lauku 
sieviešu īpašo situāciju; aicina izveidot tematisku apakšprogrammu lauku sievietēm, 
izmantojot kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskos plānus;

Covid-19 un intersekcionalitāte

28. uzsver, ka intersekcionāli apgrūtinājumi rada papildu šķēršļus konkrētām sieviešu 
grupām, tāpēc visu personu drošība un aizsardzība ir jāpanāk, pienācīgi izmantojot 



PR\1212011LV.docx 11/14 PE653.727v02-00

LV

intersekcionālu pieeju;

29. uzsver, ka lielāka paredzamā mūža ilguma un lielākas veselības problēmu varbūtības dēļ 
vecākas sievietes bieži vien ir lielākā daļa iemītnieku ilgtermiņa aprūpes iestādēs30, kas 
daudzās valstīs kļuvušas par infekcijas epicentriem; aicina dalībvalstis izskatīt vecāku 
cilvēku aprūpes iespējas dažādās vidēs;

30. pauž nožēlu par to, ka daudzas sievietes ar invaliditāti, kuras ikdienas aprūpes vai 
atbalsta ziņā ir atkarīgas no citām personām, nevarēja piekļūt saviem parastajiem 
atbalsta tīkliem vai ieturēt fizisko distancēšanos; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka šie 
atbalsta tīkli joprojām ir pieejami un adekvāti pielāgoti apstākļiem;

31. aicina dalībvalstis turpināt atbalstīt migrantes un migrantus, nodrošinot piekļuvi 
kritiskajai veselības aprūpei krīzes laikā; uzsver, ka bēgļu un uzņemšanas centros ir 
pienācīgi jāievēro sieviešu un meiteņu vajadzības, ņemot vērā zināmās grūtības ar 
sociālo distancēšanos un higiēnas uzturēšanu, kā arī viņu neaizsargātību pret 
dzimmbalstītu vardarbību;

32. uzsver papildvajadzības, kas raksturīgas minoritāšu grupām, piemēram, romu sievietēm, 
kuras tāpēc, ka trūkst piekļuves pamata infrastruktūrai, pakalpojumiem un informācijai, 
saskaras ar grūtībām higiēnas uzturēšanā un ierobežojošo pasākumu ievērošanā;

33. uzsver, cik būtiski ir LGBTQI+ atbalsta pakalpojumi, tostarp garīgās veselības atbalsts, 
līdzbiedru atbalsta grupas un atbalsta pakalpojumi no dzimumbalstītas vardarbības 
cietušajām personām;

34. nosoda ksenofobijas un rasu diskriminācijas gadījumus un mudina Komisiju un 
dalībvalstis atbildes pasākumos izmantot intersekcionālu pieeju;

Ārējā darbība

35. uzsver, ka Covid-19 pandēmijas globālais raksturs prasa globālu reakciju; uzsver 
sieviešu un meiteņu neaizsargāto stāvokli daudzviet pasaulē Covid-19 sakarā, 
piemēram, attiecībā uz piekļuvi veselības aprūpei, tostarp SRVT, neaizsargātību pret 
vardarbību, tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un bērnu laulībām, 
nodarbinātības statusu, piekļuvi izglītībai un galēju nabadzību un badu; uzsver, ka ir 
svarīgi atbalstīt sieviešu tiesību aizstāvjus un sieviešu tiesību organizācijas;

36. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto Eiropas komandas paketi un uzsver, ka šo līdzekļu 
piešķiršanā ir vajadzīga dzimumsensitīva pieeja;

Dzimte un atveseļošanas pasākumi 

37. aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā novērtēt krīzes radītās vajadzības un tās 
sociālekonomiskās sekas un piešķirt adekvātus budžeta resursus šo vajadzību 
apmierināšanai, kā arī uzraudzīt šo izdevumu izlietojumu, ievērojot saistības, ko tā 
uzņēmusies dzimumu līdztiesības stratēģijā; uzsver, ka labākais veids, kā visās jomās 
veidot noturību pret turpmākām krīzēm, ir sagatavošanas darbības;

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health. 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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38. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Covid-19 pandēmija ir pašos pamatos satricinājusi dzīvi Eiropā un visā pasaulē. Tā ir 
nošķīrusi ģimenes un draugus, pilnīgi mainījusi ikdienu un pat apdraudējusi demokrātijas. Tā 
visos aspektos ir ietekmējusi Eiropas pieeju dzīvei. Taču ne visus cilvēkus mūsu sabiedrībā šī 
krīze skārusi vienādi. Krīzes ietekmi uz iedzīvotājiem noteikusi un noteiks ienākumu 
nevienlīdzība, ģeogrāfija, vecums un it īpaši dzimte gan atsevišķi, gan arī kopiedarbībā.

Dzimte un dzimums ir dominējis ne tikai Covid-19 pandēmijas klīniskajos aspektos, bet arī 
mūsu atbildes pasākumos. Ir kļuvis skaidrs, ka šā vīrusa un ar to saistītās krīzes kontekstā 
dzimte bijusi izšķirīgs aspekts — sākot ar steidzamiem un neatliekamiem jautājumiem, 
piemēram, vardarbību ģimenē un satraucoši augsto vīriešu mirstības līmeni, un beidzot ar 
lielākā mērā strukturāliem un fundamentāliem jautājumiem par to, kāda vērtība sabiedrības 
skatījumā piešķirta dažādām lomām.

Šā ziņojuma mērķis ir izskatīt, kas noticis kopš krīzes sākuma un tūlītējo atbildes pasākumu 
gaitā, taču būs nepieciešama turpmāka analīze un izpēte attiecībā uz mūsu reakciju nākamajos 
pēckrīzes laika gados.

Lai gan Covid-19 mūsu sabiedrībai, ekonomikai un daudziem eiropiešiem personiski 
nozīmējusi katastrofu un traģēdiju, tā paver arī iespēju pārmaiņām gan mūsu uztverē, gan 
mūsu eiropeiskās dzīvesziņas funkcionēšanā. Tomēr visu pārmaiņu pamatā jābūt tiesībās 
balstītai pieejai, kura tiektos saglabāt un pilnveidot sieviešu tiesības, tostarp viņu ekonomisko 
neatkarību, darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības.

Runājot par pašu vīrusu, jānorāda, ka mūsu zināšanas vēl ir ļoti vājas, it sevišķi par to, kā tas 
atšķirīgi ietekmē sievietes un vīriešus. Piemēram, līdz šim oficiāli dati skaidri parāda, ka 
vīrieši no inficēšanās ar šo vīrusu mirst vairāk, bet vēl nav skaidrs, kāpēc. Tomēr, tā kā 
sieviešu īpatsvars veselības aprūpes darbinieku, apkopēju, lielveikalu kasieru un aprūpētāju 
vidū ir lielāks, lielāka ir arī varbūtība, ka viņas inficēsies ar šo vīrusu. Abi minētie apstākļi 
būs jāizpēta, vienlaikus ņemot vērā arī ar dzimumu saistītas uzvedības atšķirības. Turklāt 
turpmākajos klīniskajos izmēģinājumos un izpētē būs jāņem vērā dzimumu un dzimtes 
atšķirības, kā arī pilnībā jāņem vērā komorbiditātes un jutīgums pret tām.

Līdztekus cīņai pret vīrusu tuvākajā laikā svarīgai politiskajai prioritātei jābūt vardarbības 
ģimenē un dzimumbalstītas vardarbības apkarošanai. Vairs nedrīkst pieļaut, ka sievietes iet 
bojā savās mājās no intīma partnera vai radinieka rokas. ES un dalībvalstīm ir cieši 
jāsadarbojas, lai rīkotos, proti, steidzami ratificējot Stambulas konvenciju, virzot uz priekšu 
direktīvu par dzimumbalstītas vardarbības apkarošanu, vardarbību pret sievietēm iekļaujot 
eironoziegumu sarakstā un daloties paraugpraksē, kas iegūta dažādā valstu pieredzē, attiecībā 
uz to, kā visiedarbīgāk vērsties pret šo nežēlīgo noziegumu. Sevišķi svarīgi ir saglabāt 
atbalstu un resursus amatpersonām un NVO, kas strādā uz vietas ar cietušajām un 
izdzīvojušajām personām.

Tomēr Covid-19 kontekstā ir arī jāpārdomā sabiedrība plašākā nozīmē, ņemot vērā mūsu 
sabiedrības galvenos un vērtīgos pamatus. Šīs krīzes laikā sievietes, būdamas lielākā daļa 
priekšplāna aprūpes darbinieku, kā arī darīdamas nesamērīgi lielu aprūpes un izglītošanas 
darbu mājās, ir īpaši izjutušas šā vīrusa ietekmi. Iespējas piemēroti līdzsvarot darbu un 
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ģimenes dzīvi, samazinot vajadzību pēc ilgiem braucieniem un panākot līdzsvarotāku pieeju 
aprūpes pienākumiem, ir tikai daži šo pamatjautājumu aspekti, kas tagad jāpārdomā. Šajā 
sakarā mums īpaša uzmanība jāpievērš ģimeņu vajadzībām kopumā, ņemot vērā viena vecāka 
ģimeņu unikālos apstākļus. Ir vajadzīga Eiropas Aprūpētāju stratēģija, Darba un privātās 
dzīves līdzsvara direktīvas savlaicīga transponēšana un faktiska īstenošana un pamatīga izpēte 
par to, kā darba metodes var būt savietojamas ar ģimenes dzīves realitāti.

Tomēr, krīzes sakarā koordinējot un īstenojot reakcijas un atveseļošanas plānus, mums ir arī 
jāapzinās, ka sievietes nekādā ziņā nav viendabīga grupa. Ir jāveicina dažādas pieejas, kas 
apmierinātu dažādu sieviešu vajadzības un kam jāņem vērā dažādi dzīves apstākļi. Ir jārod 
piemēroti risinājumi attiecībā uz atšķirīgajiem apstākļiem, kādos ir vecākas sievietes aprūpes 
namos, lauku sievietes apstākļos, kuros bieži trūkst pamata infrastruktūras, romu sievietes, 
LGBTQI+ personas, sievietes ar invaliditāti, kuru atbalsts varētu būt ticis atcelts ārkārtas 
situācijas dēļ, un migrantes, kurām nav pieejams pamata atbalsts un infrastruktūra.

Turklāt Eiropas vieta pasaulē nozīmē, ka Eiropai jāuzņemas vadošā loma visos aspektos, kas 
saistīti ar reakciju uz šo vīrusu, tostarp jācīnās pret vardarbību ģimenē, jāsaglabā piekļuve 
seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un tiesībām, jāapkaro galēja nabadzība un bads un 
jānodrošina, ka sievietes var gūt labumu no atveseļošanas un ka krīzes sekas viņas neietekmē 
nesamērīgi.

Visbeidzot, ar Covid-19 saistītie atveseļošanas pasākumi ir būtiska izdevība uzlabot sieviešu 
stāvokli, mums tiecoties atjaunot ekonomiku un sabiedrību citādā veidā. Patiešām sekmīgi 
pārvarēt Covid-19 būs iespējams tikai tad, ja mēs mēģināsim veidot zaļāku, taisnīgāku un 
lielākā mērā dzimumlīdztiesīgu Eiropu. Tāpēc galvenajos atveseļošanas fondos ir jāintegrē 
dzimumu līdztiesības aspekts, nodrošinot, ka sievietes var pilnībā izmantot šos līdzekļus ne 
tikai nodarbinātības, bet arī uzņēmējdarbības ziņā. Turklāt mēs varam izmantot šo izdevību, 
lai palielinātu viņu īpatsvaru nozarēs, kurās viņas tradicionāli ir bijušas nepietiekami 
pārstāvētas, piemēram, digitālo tehnoloģiju, mākslīgā intelekta, IKT un STEM nozarēs.

Šajā krīzē dzimte ir viens no indikatoriem, kas izšķir, vai cilvēks no tās atkopsies bez 
paliekošām sekām vai arī cilvēka dzīve vairākos aspektos radikāli mainīsies. Kā politikas 
veidotājiem un politiķiem mums ir pienākums nodrošināt, ka reakcijā uz Covid-19 tiek 
ņemtas vērā un apmierinātas visu dzimšu cilvēku atšķirīgās un tomēr savstarpēji saistītās 
vajadzības. Tagad rīkojoties, lai risinātu šajā ziņojumā minētos jautājumus, mēs varam labāk 
sagatavoties nākamajai krīzei un veidot noturīgāku, ražīgāku un taisnīgāku sabiedrību.


