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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par dzimumu līdztiesības veicināšanu ar zinātni, tehnoloģiju, inženierzinātnēm un 
matemātiku (STEM) saistītā izglītībā un karjeras veidošanā
(2019/2164(INI))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu,

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

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 30. septembra paziņojumu “Digitālās izglītības rīcības 
plāns 2021.-2027. gadam. Izglītības un apmācības pārveide digitālajam laikmetam” 
(COM(2020)0624),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 1. jūlija paziņojumu "Eiropas Prasmju programma 
ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai" (COM(2020)0274),

– ņemot vērā 2015. gada 9. septembra rezolūciju par sieviešu karjeru zinātnes jomā un 
augstākās izglītības iestādēs un karjeras ierobežojumiem1,

– ņemot vērā 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju 
palielināšanu digitālajā laikmetā2,

– ņemot vērā 2018. gada 17. aprīļa rezolūciju par pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm un meitenēm, izmantojot digitālo nozari3,

– ņemot vērā ES iekšpolitikas ģenerāldirektorāta 2020. gada 15. aprīlī publicēto pētījumu 
"Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality" ("Sieviešu izglītība un nodarbinātība 
zinātnē, tehnoloģiju jomā un digitālajā ekonomikā, kā arī MI un tā ietekme uz dzimumu 
līdztiesību”)4,

– ņemot vērā 2015. gada pētījumu par sievietēm digitālajā laikmetā 5,

1 OV L 316, .22.9.2017., 173. lpp.
2 OV C 66, 21.2.2018., 44. lpp.
3 OV C 390, 18.11.2019., 28. lpp.
4 Pētījums "Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI 
and its influence on gender equality" ("Sieviešu izglītība un nodarbinātība zinātnē, tehnoloģiju jomā un digitālajā 
ekonomikā, kā arī MI un tā ietekme uz dzimumu līdztiesību"), Eiropas Parlaments, ES iekšpolitikas 
ģenerāldirektorāts, Politikas departaments C — Pilsoņu tiesības un konstitucionālie jautājumi, 2020. gada 
15. aprīlis.
5 Pētījumu sagatavoja Iclaves Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorātam.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0173.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.ENG
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– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

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

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir pamatnosacījums, lai sievietes un meitenes varētu pilnībā 
baudīt cilvēktiesības, un tai ir īpaši būtiska nozīme sieviešu un meiteņu ietekmes 
palielināšanā un ilgtspējīgas un iekļaujošas sabiedrības izveidē; tā kā nepietiekama 
cilvēkkapitāla izmantošana, kas saistīta ar dzimumu nevienlīdzību, samazina potenciālās 
priekšrocības uzņēmumiem pētniecības un inovācijas jomā un attiecībā uz vispārējo 
ekonomikas attīstību, kā arī rada kaitīgas sociālās sekas;

B. tā kā ES saskaras ar līdz šim nepieredzētu sieviešu trūkumu karjeras un izglītības jomās, 
kas saistītas ar zinātni, tehnoloģiju, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM), jo īpaši 
ņemot vērā to, ka 52 % no Eiropas iedzīvotājiem ir sievietes, tomēr tikai 2 no 5 
zinātniekiem un inženieriem ir sievietes6; tā kā, lai gan ir vērojama pozitīva tendence 
attiecībā uz STEM disciplīnu apguvi meiteņu vidū un viņu interesi par tām, procentuāli 
tas joprojām nav pietiekami; tā kā sākumskolā zēniem un meitenēm ir vienāda interese 
par STEM disciplīnām un meitenes bieži parāda labākus rezultātus nekā zēni ar STEM 
un ar IKT saistītos uzdevumos7; tā kā meitenēm tomēr ir šaubas, ka viņas būs tikpat 
veiksmīgas kā zēni karjerā, kas saistītas ar STEM;

C. tā kā dominējošu stereotipu vai negatīvas darba vides dēļ sievietēm, kuras ir ieguvušas 
specialitāti STEM jomā, ir mazāka iespēja nekā viņu kolēģiem vīriešiem uzsākt vai 
saglabāt darbu STEM profesijās; tā kā dzimumu nevienlīdzības novēršana STEM karjerā 
palīdzētu panākt, ka 2050. gadā ES IKP uz vienu iedzīvotāju ir pieaudzis par 2,2 %–
3,0 %8; tā kā dzimumu atšķirību novēršana STEM karjerā radītu pozitīvu ietekmi uz 
vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības un no dzimuma atkarīgas pensiju 
atšķirības samazināšanu;

D. tā kā  tādu inovatīvo tehnoloģiju kā mākslīgais intelekts (MI) jomā strādājošo sieviešu 
zemais skaits var būtiski ietekmēt šādu tehnoloģiju dizainu, izstrādi un īstenošanu, tādā 
veidā atkārtoti īstenojot esošās diskriminējošās prakses un stereotipus un ļaujot 
attīstīties dzimumneobjektīviem algoritmiem;

E. tā kā dzimumneobjektīvas tehnoloģijas galvenokārt izraisa pēc dzimuma nesadalīti dati 
un dzimumperspektīvas trūkums pētniecībā, kas var kaitēt sieviešu veselībai un 
labklājībai, kā arī produktu drošībai un var negatīvi ietekmēt karjeras attīstību9,

6 Eurostat, "Cilvēkresursi zinātnes un tehnoloģijas jomā” (Human resources in science and technology), vidējie 
gada dati par 2016.–2020. gadu.
7 R.E. O’Dea, M. Lagisz, M.D. Jennions, et al., "Dzimumu atšķirības akadēmisko atzīmju individuālajās 
variācijās neatbilst paredzētajām prognozēm STEM jomā" (Gender differences in individual variation in 
academic grades fail to fit expected patterns for STEM), Nature Communications 9, 3777, 2018. gads.
8 "Kā dzimumu līdztiesība STEM izglītībā ir pamats ekonomiskajai izaugsmei" (How gender equality in STEM 
education leads to economic growth), Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta informatīvs dokuments, 2018. 
gads.
9 Ekspertu grupas ziņojums “Inovācija saistībā ar dzimumu” (Innovation through Gender) “Dzimums 
inovācijās — Kā dzimumaspekta analīze sekmē pētniecību (Gendered innovations: How Gender Analysis 
Contributes to Research), Eiropas Komisija, Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts, 2013. g.
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Vispārīgas piezīmes 

1. uzskata, ka, ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc STEM speciālistiem un ar STEM 
saistītās karjeras nozīmi Eiropas ekonomikas nākotnē, sieviešu īpatsvara palielināšanai 
STEM nozarē ir izšķiroša nozīme ilgtspējīgākas un iekļaujošākas ekonomikas un 
sabiedrības veidošanā, izmantojot zinātnisko, digitālo un tehnoloģisko inovāciju;

2. atgādina , ka galvenajam mērķim vajadzētu būt visu to šķēršļu novēršanai, kas ierobežo 
sieviešu intereses, vēlmes un izvēli, neapdraudot viņu brīvību lēmumu pieņemšanā; 
mudina dalībvalstis attiecīgajos valsts vai reģionālajos Dzimumu līdztiesības rīcības 
plānos vai stratēģijās veicināt to, ka sievietes studē STEM disciplīnas un strādā šajā 
jomā; uzskata, ka ar šiem rīcības plāniem vai stratēģijām cita starpā būtu jācenšas 
palielināt dzimumu līdztiesību, galveno uzmanību pievēršot izglītībai un kvalifikācijām, 
labākam darba un privātās dzīves līdzsvaram, vienlīdzīgām iespējām, nediskriminācijai 
darba tirgū, informētības palielināšanai par dzimumu aizspriedumiem visās attiecīgajās 
nozarēs un sieviešu lomu modeļu pamanāmības palielināšanai;

3. atzīst, ka dzimtiskā stereotipizēšana, uzņēmību laupošas vides radīšana un informācijas 
trūkums par veiksmīgu sieviešu karjeras piemēriem kavē un negatīvi ietekmē meiteņu 
un sieviešu iespējas STEM disciplīnu studēšanā, kā arī var novest pie diskriminācijas un 
mazākām iespējām darba tirgū;

4. atkārtoti apstiprina, cik svarīgi ir integrēt izpratni par dzimtisko stereotipizēšanu visās 
attiecīgajās nozarēs, tostarp skolotāju sākotnējā un turpmākajā apmācībā; uzsver, ka ir 
jānovērš strukturālie šķēršļi, piemēram, darba apstākļi un darba kultūra, kas kavē 
meiteņu un sieviešu ienākšanu jomā, kurā lielākoties dominē vīrieši, un ka ir jāpalielina 
līdz šim nepietiekami novērtēto lomu pozitīvo piemēru pamanāmība, lai iedvesmotu 
sievietes un meitenes;

5. aicina dalībvalstis novērst darba tirgus segmentāciju pēc dzimuma kritērija ar STEM 
saistītajās karjerās, veicot ieguldījumus sieviešu formālajā, ikdienējā un neformālajā 
izglītībā un mūžizglītībā, kā arī profesionālajā apmācībā, lai nodrošinātu, ka viņām ir 
pieejama kvalitatīva nodarbinātība un iespējas pārkvalificēties un celt kvalifikāciju 
atbilstoši nākotnes darba tirgus prasībām; jo īpaši prasa aktīvāk veicināt 
uzņēmējdarbību, STEM priekšmetu apguvi un digitālo izglītību un finanšu pratību 
meitenēm no agrīna vecuma, lai apkarotu pastāvošos izglītības stereotipus un 
nodrošinātu, ka vairāk sieviešu iesaistās jaunās nozarēs, kas attīstās, un labi apmaksātās 
nozarēs;

Izglītība

6. atzinīgi vērtē Digitālās izglītības rīcības plānu 2021.–2027. gadam un tā darbību 
“Veicināt sieviešu līdzdalību STEM” un cer, ka tas palīdzēs izstrādāt pievilcīgākus un 
radošākus veidus, kā mudināt meitenes turpināt STEM studijas, kā arī palielināt sieviešu 
pārliecību par savām digitālajām prasmēm;

7. atzīst skolas un skolotāju lomu dzimumu nevienlīdzības novēršanā STEM izglītībā un 
uzsver izglītības nozīmi, veicinot meiteņu dalību ar STEM saistītajos kursos un kritēriju 
noteikšanu, lai uzraudzītu sieviešu pieņemšanu un paturēšanu darbā;



PE661.980v01-00 6/8 PR\1220075LV.docx

LV

8. uzsver, ka skolotāji vīrieši un citi vīriešu dzimuma darbinieki dominē ar STEM saistīto 
disciplīnu studijās skolās un vēlāk universitātēs un darbavietās, kā rezultātā trūkst 
sieviešu pozitīvo paraugu un ir ierobežotas profesionālās orientācijas un 
darbaudzināšanas iespējas; mudina integrēt dzimumu līdztiesības aspektu sākumskolas, 
vidusskolas un terciārās izglītības sistēmā un mudina darbā pieņemšanas procesā 
iesaistītās komitejas un iestādes veicināt dzimumu līdzsvaru, lai izvairītos no “tiesisko 
seku piemērojamības trešajām personām”;

9. uzsver seksuālās uzmākšanās gadījumu skaitu, no kuriem terciārās izglītības laikā 
cietušas STEM studentes, un aicina dalībvalstis un izglītības iestādes vienoties par 
stingriem rīcības kodeksiem un protokoliem un ziņot attiecīgajām iestādēm par visiem 
seksuālas uzmākšanās gadījumiem;

Karjera

10. pauž nožēlu par to, ka sievietes savā karjerā saskaras ar nesamērīgi lielākiem šķēršļiem 
nekā vīrieši, jo trūkst pienācīga darba un privātās dzīves līdzsvara un lielākajā daļā 
mājsaimniecību palielinās neapmaksāts aprūpes darbs; mudina valsts un privātās 
iestādes noteikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu labākus grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumus un paternitātes atvaļinājumus, elastīgu darba laiku, bērnu 
aprūpes iestādes uz vietas, vai veicināt tāldarbu; mudina dalībvalstis pilnībā transponēt 
un īstenot Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvu un aicina Komisiju to efektīvi 
uzraudzīt; aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā izvērtēt cēloņus un faktorus, kas 
noved pie tā, ka daudz sieviešu pamet STEM karjeru, un izstrādāt mehānismus un 
programmas, ar ko sievietes un meitenes iekļaut digitālās nozares izglītības, apmācības 
un nodarbinātības iniciatīvās;

11. pauž nožēlu, ka sievietes nav pietiekami pārstāvētas vadošos amatos STEM jomā, un 
vērš uzmanību uz to, ka ir steidzami jāveicina vīriešu un sieviešu līdztiesība visos 
uzņēmējdarbības un pārvaldes lēmumu pieņemšanas līmeņos; uzsver, ka dzimumu 
daudzveidība valdēs un amatos, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu, uzlabo uzņēmumu 
sniegumu, pateicoties plašākam zināšanu, attieksmes un pieredzes spektram; mudina 
Padomi un dalībvalstis pieņemt direktīvu par sievietēm valdēs un noteikt mērķus 
attiecībā uz dzimumu līdzsvaru lēmumu pieņemšanas struktūrās;

12. pauž nožēlu par to, ka vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība joprojām ir realitāte 
un ir vēl izteiktāka nozarēs, kurās dominē vīrieši, piemēram, IKT un tehnoloģiju 
uzņēmumos10; aicina visus dalībniekus nodrošināt darba samaksas pārredzamību; 
mudina Padomi atbloķēt direktīvu par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas, 
kuras mērķis ir ar horizontālu pieeju paplašināt aizsardzību pret diskrimināciju;

13. mudina izveidot iekļaujošu dialogu ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, piemēram, 
privātiem uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām (NVO), valsts iestādēm, 
reģionālām un vietējām iestādēm, politikas veidotājiem un pilsoniskās sabiedrības 

10 A. Lambrecht un C. E. Tucker "Algoritmiskā neobjektivitāte?  Empīrisks pētījums par šķietamu uz dzimumu 
balstītu diskrimināciju STEM darba sludinājumu attēlošanā" (Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in the display of STEM career ads, Management Science, 65. sējums, Nr. 
7, 2019. g., 2970. lpp.
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pārstāvjiem, lai koordinētu un novērstu trūkstošās saiknes nolūkā veicināt sieviešu 
līdzdalību STEM;

Digitālā nozare

14. pauž nožēlu par to, ka dzimumu nevienlīdzība pastāv visās digitālo tehnoloģiju jomās, 
taču pauž īpašas bažas par dzimumu nevienlīdzību inovatīvās tehnoloģijās, piemēram, 
MI un kiberdrošības jomā, kur vidējais sieviešu īpatsvars pasaulē ir attiecīgi 12 % un 
20 %11;

15. uzsver, ka viens no būtiskākajiem MI trūkumiem ir saistīts ar noteiktiem 
neobjektivitātes veidiem, piemēram, saistībā ar dzimumu, rasi vai seksuālo orientāciju 
cilvēkiem raksturīgo aizspriedumu dēļ; mudina attiecīgos dalībniekus rīkoties un 
veicināt lielāku sieviešu lomu mašīnmācīšanās, dabiskās valodas apstrādes un MI 
izstrādē, attīstībā un īstenošanā;

16. atzīst, ka MI, ja tā pamatā nav neobjektivitātes, var būt spēcīgs instruments, lai 
pārvarētu dzimumu nevienlīdzību un stereotipus, izstrādājot objektīvus algoritmus, kas 
veicina vispārējo taisnīgumu un labklājību;

17. aicina MI un automatizāciju izstrādāt tā, lai mēs varētu pārvarēt dzimumu 
diskrimināciju un risināt problēmas, ar kurām saskaras sievietes, piemēram, 
neapmaksāts aprūpes darbs, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība, iebiedēšana 
tiešsaistē, ar dzimumu saistīta vardarbība un seksuāla uzmākšanās, cilvēku tirdzniecība, 
seksuālo un reproduktīvo tiesību pārkāpumi un nepietiekama pārstāvība vadošos 
amatos; aicina ar MI un automatizāciju veicināt sieviešu piekļuvi finansējumam, 
augstākajai izglītībai un elastīgām darba iespējām;

Uzņēmējdarbība un piekļuve finansējumam 

18. pauž nožēlu par to, ka sievietes ir nepietiekami pārstāvētas uz inovācijām balstītos 
jaunuzņēmumos, un uzsver ar dzimumu saistītu neobjektivitāti un sistēmiskus 
trūkumus, kas pastāv sociālajās struktūrās, jo īpaši STEM un uzņēmējdarbības 
krustpunktā;

19. uzskata, ka to sieviešu nepietiekamā pārstāvība, kuras ir atbildīgas par ieguldījumu 
lēmumiem riska kapitāla uzņēmumos, ir galvenais iemesls tam, ka sieviešu vadītiem 
jaunuzņēmumiem un uzņēmumiem joprojām nav pietiekama finansējuma;

20. aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt finansējuma iespējas jaunām uzņēmējām un 
novatorēm, atvieglot viņu piekļuvi esošajiem fondiem, izveidot īpašus fondus un meklēt 
jaunus un novatoriskus veidus, kā viņas finansiāli atbalstīt un palīdzēt pārvarēt šķēršļus, 
ar kuriem viņas saskaras;

21. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot ES balvu novatorēm sievietēm, ko katru 

11 L.J. Sax, M. A. Kanny, J. A. Jacobs, et al., "Saprast dzimumu nevienlīdzības mainīgo dinamiku bakalaura 
studiju inženierzinātņu specialitātē (1971-2011)" (Understanding the Changing Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 1971-2011), Pētījumi par augstāko izglītību, 57. sējums, Nr. 5, 2016.g.; L. 
R. Shade, Missing in action: Gender in Canada’s digital economy agenda, Signs: Journal of Women in Culture 
and Society, 39. sējums, Nr. 4, 2014. g., 887.-896. lpp.
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gadu piešķir Eiropas sievietēm, kuras ir nodibinājušas veiksmīgu uzņēmumu un laidušas 
tirgū inovāciju; aicina Komisiju un dalībvalstis rast papildu veidus, kā mudināt vairāk 
sieviešu dibināt savus uzņēmumus un godināt sieviešu līderes inovācijas jomā;

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


