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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006-2010
(2006/2132(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu "Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006-2010" 
(KOM(2006)0092)1

– ņemot vērā Padomes 200. gada 20. decembra lēmumu 2001/51/EK, ar ko izveido 
Programmu, kura attiecas uz Kopienas pamatstratēģiju dzimumu līdztiesības jomā (2001-
2005)2, un tā rezolūciju par šo pašu jautājumu3

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju juridiskos dokumentus cilvēktiesību, īpaši sieviešu tiesību 
jomā, īpaši Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, kā arī citus ANO 
instrumentus vardarbības pret sievietēm jomā, piemēram, Vīnes Rīcības plānu un 
programmu, kas pieņemti Pasaules Cilvēktiesību konferencē, ANO Ģenerālās asamblejas 
1993. gada 20. decembra rezolūciju 48/104 par vardarbības pret sievieti izskaušanu, 
2004. gada 19. februāra rezolūciju 58/147 par vardarbības pret sievieti ģimenē izskaušanu 
2003. gada 30. janvāra rezolūciju 57/179 par noziegumiem pret sievieti goda vārdā, 
1998. gada 2. februāra rezolūciju 52/86 par pasākumiem noziegumu novēršanā un 
krimināltiesību jomā vardarbības pret sievieti izskaušanai,

– ņemot vērā darbības platformu, kas pieņemta Pasaules Sieviešu konferencē Pekinā 
1995. gada 15. septembrī un tā 2000. gada 18. maija rezolūciju par Pekinas platformas 
uzraudzību,4

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas Sieviešu stāvokļa komisijas 49. sesijas 2005. gada 
marta galīgo ziņojumu,

– ņemot vērā Komisijas konsultatīvās komitejas par vienlīdzīgām iespējām sievietēm un 
vīriešiem 2003. gada maija ziņojumu par dzimuma aspekta iekļaušanu valstu budžetos,

– ņemot vērā Lisabonas 2000. gada 23. un 24. marta, Stokholmas 2001. gada 23. un 24. 
marta, Barselonas 2002. gada 15. un 16. marta, Briseles 2003. gada 20. un 21. marta un 
Briseles 2004. gada 25. un 26. marta Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 12. jūlija lēmumu 2005/600/EK par dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm5

– ņemot vērā tā 2006. gada 19. janvāra rezolūciju par Lisabonas stratēģijas nākotni saistībā 

  
1 OV vēl nav publicēts
2 OV L 17, 19.1.2001., 22. lpp.
3 OV C 223, 8.8.2001., 153. lpp.
4 OV C 59, 23.2.2001., 258. lpp.
5 OV L 205, 6.8.2005., 21. lpp.
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ar dzimumu līdztiesību1

– ņemot vērā 2004. gada 9. marta rezolūciju par profesionālās, ģimenes un privātās dzīves 
apvienošanu2,

– ņemot vērā 2004. gada 11. februāra rezolūciju par darba laika organizēšanu3,

– ņemot vērā Commonwealth pieņemto rīcības plānu dzimumu līdztiesībai 205–2015,
– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Attīstības 
komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu Komitejas, Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus 
(A6-0000/2006),

A. tā kā ANO Ģenerālās asamblejas Pasaules cilvēktiesību konferences 1993. gada 25. jūnijā 
pieņemtajā Vīnes rezolūcijā atkārtoti uzsvērts, ka Sieviešu un meiteņu cilvēktiesības ir 
vispārējo cilvēktiesību neatņemama, integrāla un neatdalāma sastāvdaļa", tā kā sieviešu 
un vīriešu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, kas atzītas Eiropas 
Kopienas dibināšanas līgumā un Eiropas Savienības pamattiesību hartā; 

B. tā kā vardarbība pret sievieti ir visizplatītākais cilvēktiesību pārkāpums, kam nav ne 
ģeogrāfisku, ne ekonomisku, ne sociālu robežu, kā arī par spīti pūliņiem valstu, Kopienas 
un starptautiskajā līmenī, to sieviešu, kas ir vardarbības upuri, skaits ir satraucošs;4

C. tā kā nabadzības risks vairumā gadījumu skar sievietes, tostarp arī tās, kuras strādā,5 jo 
joprojām pastāv diskriminācija, kā arī nevienlīdzība apmācībā, cilvēkiem sniegto 
pakalpojumu jomā, piekļuvē darba vietām, atbildībā ģimenē, tiesībās uz pensiju, kā arī 
juridiskajā aizsardzībā atšķirtības vai šķiršanās gadījumā, īpaši saistībā ar ekonomiski 
atkarīgajām sievietēm;

D. tā kā Eiropas Savienības un tās dalībvalstu kultūras un sociālās vērtības, proti, cilvēka 
cieņa, brīvība, vienlīdzība, dialogs un līdzdalība ir visu Eiropas Savienības pilsoņu un 
iedzīvotāju mantojums, kā arī šo vērtību saglabāšana Eiropas Savienībā ir prioritāte un 
pamats emancipācijai un integrācijai, īpaši attiecībā uz sievietēm, kuras ir izolācijā 
valodas, kultūras vai reliģisku barjeru dēļ;

E. tā kā dzimuma aspekta iekļaušana valstu budžetos ir ļoti svarīgs iespēju vienlīdzības 
politikas pārvaldības instruments, tā kā zināšanas un pieredze Eiropas, reģionālajā vai 
vietējā  līmenī šajā jautājumā ļauj jau tagad to piemērot attiecībā uz Kopienas budžetu un 
programmām to izstrādes, ieviešanas un novērtēšanas posmā6

  
1 Pieņemtie teksti P6_TA(2006)0029
2 OV 102E, 28.4.2004., 492. lpp.
3 OV C 97E, 22.4.2004., 566. lpp.
4 Pēc UNIFEM datiem, vismaz viena sieviete no trim savā dzīvē ir pārdzīvojusi kādu vardarbības veidu.
5 Ņemot vērā arī to, ka 85% gadījumu ģimenes galva  nepilnajās ģimenēs, ir sieviete.
6 Skat. cita starpā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, UNIFEM, Pasaules bankas, 
Commonwealth sekretariāta darbus saistībā ar iespēju vienlīdzību, kā arī Eiropas Padomes, Ziemeļvalstu 
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F. tā kā EK līguma 3. panta 2. punktā, kā arī 13. un 152. pantā noteikta Kopienas loma 
dzimumu vienlīdzības īstenošanā cilvēku veselības aizsardzības politikā;

G. tā kā Lisabonas mērķu īstenošana saistībā ar sieviešu nodarbinātību prasa turpmākas 
darbības atbilstīgi atvērtajai koordinācijas metodei, darbības, kas balstītas uz 
paraugpraksi valstu vai reģionālajā līmenī, īpaši ņemot vērā apmācības politikas un 
piekļuves nodarbinātībai, apvienošanas politikas, pakalpojumu un sieviešu līdzdalības 
sekmēšanas lēmumu pieņemšanā mijiedarbību;

H. tā kā ģimenes un darba dzīves apvienošanas politikai jāvēršas gan pie sievietēm, gan 
vīriešiem, kā arī šai politikai nepieciešama globāla pieeja, kas ņemtu vērā sieviešu 
diskrimināciju un uzskatītu jauno paaudzi par priekšrocību sabiedrībai kopumā; 

I. tā kā no visa Eiropas iedzīvotāju skaita 52% ir sievietes, taču šī proporcija neatspoguļojas 
varas iestādēs, ne piekļuves, ne līdzdalības līmenī; tā kā visas sabiedrības pārstāvniecība 
kopumā ir faktors, kas stiprina pārvaldību un politikas atbilstību iedzīvotāju gaidām, tā kā 
turklāt  ir vesela palete risinājumu valsts līmenī (likumi, vienošanās vai privātā 
iniciatīva), lai konkretizētu sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas institūcijās; tā 
kā visas sabiedrības pārstāvniecība kopumā ir faktors, kas stiprina pārvaldību un politikas 
atbilstību iedzīvotāju gaidām, tā kā turklāt ir vesela palete risinājumu valsts līmenī 
(likumi, vienošanās vai privātā iniciatīva), lai konkretizētu sieviešu pārstāvniecību 
lēmumu pieņemšanas posteņos;

J. tā kā stratēģiskā pamata i2010 (Eiropas informācijas sabiedrība 2010), kas piedāvāts 
Komisijas paziņojumā (KOM (2005)0229) mērķis ir cita starpā uzlabot dzīves kvalitāti , 
izmantojot visu cilvēku dalību informācijas sabiedrībā,

1. atzīst Komisijas gribu turpināt stratēģiju iespēju vienlīdzības jomā daudzgadu 
perspektīvā;

2. aicina Komisiju noteikt vispārēju pamatu dzimumu līdztiesības politikas un programmu 
novērtēšanai, īpaši prasa padziļināti izvērtēt Kopienas pamatstratēģiju sieviešu un vīriešu 
līdztiesības jomā 2000-2005 (COM (2000)0335), kā arī direktīvu par iespēju vienlīdzību, 
īpaši Direktīvas 86/378/EK1, Direktīvas 86/613/EK2, Direktīvas 89/391/EK3,Direktīvas 
92/85/EK4,Direktīvas 2002/73/EK5, kā arī Direktīvas 2003/41/EK6ieviešanas 

    
Ministru padomes vai arī Nīderlandes Nodarbinātības un sociālo lietu ministrijas pētījumus un projektus.
1 Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīva 86/378/EK par vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un 
sievietēm īstenošanu sociālā arodnodrošinājuma sistēmā
2 Padomes 1986. gada 11. decembra Direktīva 86/613/EK par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu 
pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, to skaitā lauksaimniecībā nodarbinātiem, un par pašnodarbinātu 
grūtnieču un māšu aizsardzību
3 Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju 
drošību un veselības aizsardzību darbā
4 Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/85/EK  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
5 Eiropas Parlamenta un  Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīva 2002/73/EK, ar kuru groza Padomes 
Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla 
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novērtēšanu, lai izveidotu šī ceļveža koherentu plānošanas, ieviešanas, kontroles un 
novērtēšanas ciklu; patur prātā šajā sakarā, ka drīza Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta izveide ir nepieciešama pastāvīgai ceļveža panākumu uzraudzībai;

3. prasa Komisijai uzskatīt dzimumu līdztiesības politiku ne vien par ES prioritāru pieeju, 
bet arī jo īpaši par pamatprasību cilvēka tiesību ievērošanas jomā; šai pieejai jāizpaužas 
sieviešu un bērnu valstu juridiskās aizsardzības pasākumu saskaņošanā un stiprināšanā, 
īpaši: 

− gadījumos, kad sievietes tiek pakļautas verdzībai, vardarbībai, dzimumorgānu 
kropļošanai, piespiedu laulībām, poligāmijai, vai darbībām, kas atņem identitāti, 
piemēram, burqa, čadras vai maskas uzspiešana, kuru mērķis ir nulles līmeņa 
iecietība;

− šķiršanās vai atšķirtības gadījumos, piemēram, ja tiek veikti tieši tiesneša noteikto 
alimentu summas atvilkumi no darba algas; 

4. prasa Komisijai veicināt Eiropas Sieviešu tiesību hartas pieņemšanu, kurā atspoguļoti 
principi, kas attiecas uz tiesībām un iespēju vienlīdzību, kuri izriet no dalībvalstu 
starptautiskajām saistībām, no Eiropas Savienības un dalībvalstu likumdošanas, norādot 
tās atsauces iestādes un struktūras valstu, Kopienas un starptautiskajā līmenī, kur 
sievietes, Eiropas Savienības pilsones vai iedzīvotājas var griezties, ja tiek pārkāptas viņu 
tiesības; 

5. prasa dalībvalstīm, kuras to vēl nav izdarījušas, nekavējoties ratificēt ANO Konvencijas 
pret transnacionālo organizēto noziedzību papildprotokolu par cilvēku tirdzniecību 
(Palermo protokols);

6. uzskata, ka sieviešu tiesību ievērošana ir ļoti svarīga prasība, tikpat svarīga, cik citu 
cilvēktiesību ievērošana saistībā ar sarunām par kandidātvalstu pievienošanos; tāpēc 
prasa Komisijai uzraudzīt un ziņot Eiropas Parlementam un Padomei datus par 
diskriminācijas un vardarbības aktiem, kuru upuri šajās valstīs  ir sievietes, kā arī aktīvi 
sekmēt to valstu, kuras ir ceļā uz pievienošanos, aktīvu līdzdalību Kopienas programmās 
PROGRESS un DAPHNE;

7. prasa Komisijai pieņemt konkrētus pasākumus ieceļotāju sieviešu emancipācijai un 
integrēšanai, īpaši saistībā ar kopējo pamatprogrammu par trešo valstu valstspiederīgo 
integrāciju, ar atbalsta darbībām valodu apmācībā, pienākumiem un tiesībām, kuri 
atvasināti no uzņēmējā valstī pastāvošajiem principiem un spēkā esošās likumdošanas 
(piemēram, poligāmijas aizliegums saistībā ar ģimeņu atkalapvienošanos) un Eiropas 
Savienības pamatvērtībām; šīm iepriekšējām prasībām jābūt obligātām, lai iegūtu kādas 
dalībvalsts pilsonību;

8. prasa Komisijai uzsākt pirmos priekšizpētes projektus par dzimuma aspekta iekļaušanu 
vispārējā Eiropas Savienības budžetā un Kopienas programmās, īpaši struktūrfondos, 
Septītajā pamatprogrammā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu 
pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam), Kopienas rīcības plānā veselības un patērētāju 

    
uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību
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aizsardzības jomā  (no 2007. līdz 2013. gadam) un Kopienas rīcības plānā sabiedrības 
veselības jomā (no 2003. līdz 2008. gadam); šajos izpētes projektos jāparedz Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta ietekme uz dzimumu līdztiesību (daudzdimensiju pieeja), 
kvotu un speciālu atrunu attiecībā uz sievietēm efektivitāte vai arī tiem jābūt sieviešu 
piedāvātiem projektiem un tajos jāiekļauj to grūtību analīze, ar kurām sastopas sievietes 
saistībā ar līdzdalību šajās programmās (specifiskā pieeja);

9. prasa dalībvalstīm savos rīcības plānos saistībā ar nodarbinātību un sociālo integrāciju 
iekļaut vai stiprināt pasākumus, kas domāti piekļuves vienādi cienījamam darba tirgum 
sekmēšanai sievietēm, kā arī sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai, jaunu nodarbinātības 
iespēju identificēšanai un sekmēšanai, īpaši sanitārajā, kā arī cilvēkiem un ģimenēm 
domātu pakalpojumu jomā, kurā darba spēku galvenokārt veido sievietes, uzsverot šo 
darbu sociālo nozīmi un paredzot normatīvu pamatu, kas ļauj nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti un darbinieku pašcieņu;

10. prasa dalībvalstīm norīkot par dzimumu līdztiesību atbildīgo personu valstī saistībā ar 
Lisabonas stratēģijas īstenošanu (Misis Lisabona), kuras pienākums ir piedalīties dažādu 
nacionālo programmu izveidē un pārskatīšanā un kontrolēt to īstenošanu, lai sekmētu 
dzimuma aspekta iekļaušanu tajā politikā un mērķos, kas noteikti šajos plānos;

11. prasa Komisijai prioritāri pārskatīt Padomes 1975. gada 10. februāra Direktīvu 
75/117/EEK  par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, ievērojot principu par vienlīdzīgu 
atalgojumu vīriešiem un sievietēm1 īpaši attiecībā uz faktoriem, kas saistīti ar darba 
inspekcijām un iespējamo pārsūdzēšanu diskriminācijas gadījumā;

12. prasa Komisijai, sadarbojoties ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, uzsākt ģimenes 
un darba dzīves apvienošanas politikas pārskatīšanu

− nodrošinot, ka maternitātes izmaksas nav jāsedz uzņēmumam, bet gan kopienai, lai 
izskaustu diskriminējošu attieksmi uzņēmumā un atbalstītu demogrāfisko 
uzplaukumu;

− uzlabojot piekļuvi aprūpes pakalpojumiem un palīdzībai atkarīgiem cilvēkiem ( 
bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti un gados veciem cilvēkiem), kā arī šo pakalpojumu 
elastību, nosakot minimālo struktūru skaitu, kas strādā arī naktīs, lai labāk varētu 
atbilst darba  un ģimenes dzīves vajadzībām;

− padarot obligātu pirmo 30 dienu  bērna kopšanas atvaļinājuma veidu tēviem saistībā 
ar paredzamo Padomes 1996. gada 3. jūnija Direktīvas 96/34/EK par UNICE, CEEP 
un EAK noslēgto pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu2pārskatīšanu; 

13. prasa Komisijai, pamatojoties uz Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta darbiem un 
datubāzē reģistrētajām izmaiņām saistībā ar lēmuma pieņemšanu 3,pārbaudīt 

  
1 OV L 45, 19 2.., 1975, 19.lpp.
2 OV L 145,  19.6., 1996, 4.lpp.
3 Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta projekts, kas vāc un analizē sieviešu līdzdalību 
lēmuma pieņemšanas procesos (politiskās institūcijas, valsts pārvalde, sociālie partneri un galvenās nevalstiskās 
organizācijas).
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paraugprakses esamību starptautiskajā, valstu un reģionālajā līmenī, kas ļauj sievietēm 
piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī turpmāk sekmēt šo lēmumu izplatīšanu 
un piemērošanu;

14. uzskata, ka ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību izplatītie pozitīvie piemēri par sievietes lomu 
sabiedrībā un par vīriešu līdzdalību dzimumu līdztiesības īstenošanā un ģimenes un darba 
dzīves savienošanā, ir efektīvs instruments stereotipu apkarošanā; tāpēc prasa Komisijai 
cita starpā sagatavot pasākumus saistībā ar programmu Media 2007, lai veicinātu mediju 
izpratni par stereotipiem, kurus tie sekmē, un veicināt iespēju vienlīdzību;

15. prasa Komisijai regulāri informēt Eiropas Parlamenta kompetento (-ās) komiteju(-as) par 
ceļveža progresa uzraudzību;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, kā arī vēlētajām izpildinstitūcijām, kas 
kompetentas iespēju vienlīdzības jomā vietējā, reģionu un valstu līmenī.

    
url adrese: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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PASKAIDROJUMS

A. CEĻVEDIS

Komisijas iesniegtais Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesībai 2006–20101 nosaka sešas 
prioritārās darbības jomas, kas sadalītas vairākās pamatdarbībās, tam ir divi pielikumi - par 
rādītājiem, kas jāizstrādā, lai uzraudzītu attīstību un par dzimumu līdztiesības jomā 
kompetentajiem Komisijas dienestiem un komitejām. 

Komisija ir veikusi ceļveža ietekmes novērtējumu2,kurā aprakstīta pašreizējā situācija Eiropā 
dzimumu līdztiesības jomā attiecībā uz tajā noteiktajām prioritārajām jomām.

Komisijas dokumentā paredzēts uzlabot pārvaldību, stiprinot Komisijas iekšējās struktūras, kā 
arī izveidojot Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu, dzimuma aspekta iekļaušanas 
sekmēšanai visās Kopienas politikās.

1. Prioritārās jomas: 

1. Īstenot vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu ekonomisko neatkarību:

a) īstenot Lisabonas mērķus, 
b) sekmēt sieviešu uzņēmējdarbību, 
c) dzimumu vienlīdzību sociālās aizsardzības un nabadzības apkarošanas jomā, 
d) atzīt dzimuma aspektu veselības jomā,
e) izskaust daudzkārtīgu diskrimināciju, sevišķi ieceļotāju un mazākumtautību 

sieviešu diskrimināciju.

2. Sekmēt darba un ģimenes dzīves saskaņošanu:

a) elastīgu darba laiku sievietēm un vīriešiem, 
b) paplašināt aprūpes pakalpojumus,
c) labāku  saskaņošanas politiku attiecībā gan uz vīriešiem, gan sievietēm  

3. Veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesīgu dalību lēmumu pieņemšanā:

a) sieviešu līdzdalību politikā 
b) sieviešu līdzdalību  ekonomisku lēmumu pieņemšanā,
c) sieviešu līdzdalību zinātnē un tehnoloģijā.

4. Iznīdēt ar dzimumu saistīto varmācību un cilvēktirdzniecību:

a) iznīdēt ar dzimumu saistītu varmācību, 
b) iznīdēt cilvēktirdzniecību.

5. Izskaust dzimumu stereotipus sabiedrībā

a) dzimumu stereotipu izskaušana izglītībā, apmācībā un kultūrā, 
  

1 KOM(2006) 92.
2 SEC (2006) 275
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b) dzimumu stereotipu izskaušana darba tirgū,
c) dzimumu stereotipu izskaušana plašsaziņas līdzekļos,

6. Veicināt dzimumu līdztiesību ārpus ES:

a) ES tiesību ieviešana pievienošanās valstīs, kandidātvalstīs un potenciālajās 
kandidātvalstīs,1

b) dzimumu līdztiesības veicināšana Eiropas kaimiņattiecību politikā (EKP), 
ārpolitikā un attīstības politikā.

2. Ietekmes izpēte 

Komisijas izstrādātā ietekmes izpētē skaidri atzīta neiespējamība iepriekš novērtēt ieteikto 
darbību ietekmi, tāpēc tā aprobežojas ar to, ka vienotā tekstā tiek savākti ceļveža izstrādei 
nepieciešamie dokumenti.

B. IEPRIEKŠĒJĀ PAMATSTRATĒĢIJA 

Kopienas stratēģijā sieviešu un vīriešu līdztiesībai2 2001.–2005. gadam arī noteiktas 
prioritārās jomas un galvenās darbības. Izmantojot apspriežu procedūru ar Parlamentu, 
Padome pieņēma finanšu programmu stratēģijas atbalstam.

1. Prioritārie mērķi: 

- sekmēt līdztiesību ekonomiskajā dzīvē, 
- sekmēt līdztiesību līdzdalībā un pārstāvniecībā, 

- veicināt sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu piekļuvi sociālajām tiesībām, kā arī šo tiesību pilnīgu 
izmantošanu, 

- sekmēt līdztiesību pilsoniskajā dzīvē,
- veicināt dzimuma lomu attīstību un stereotipu pārvarēšanu.

2. Novērtēšana:

Komisija veica pamatstratēģijas atbalsta programmas starpposma novērtēšanu3, kas izmantota 
arī ceļveža ietekmes novērtēšanā. Šajā novērtējumā tikai uzskaitītas darbības, kas saistībā ar 
šo programmu īstenotas līdz 2004. gada beigām. 

Izpētē, uz kuru balstās ietekmes novērtējums (ko veica Komisijas ārējie eksperti)4 ietverti arī 
vairāki ieteikumi: uzlabot pamatstratēģijas programmas skaidrību un atbilstību, uzlabot 
dažādo prioritāšu sinerģiju, uzlabot pozitīvo rezultātu un paraugprakses izplatīšanu.

  
1 Albānija, Bosnija un Hercegovina, tostarp Kosova Skat. arī COM(2005)0561
2KOM(2000) 335.
3 SEC (2004) 147
4 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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Rekomendācijās skaidri norādīts, ka nepieciešams uzlabot plānošanas, īstenošanas un 
novērtēšanas ciklu Komisijā.. Šo uzlabojumu referente uzskata par prioritāru.

C. ZIŅOJUMA PRIORITĀRĀS TĒMAS

Pieeja: sāksim ar tiesībām!

Referente izsaka priekšlikumu balstīt ceļveža "garu" uz sievietes pamattiesībām, lai mudinātu 
Eiropas pilsoņus pieņemt dzimumu līdztiesības jēdzienu. Kopienas vienādu iespēju sievietēm 
un vīriešiem politika nav tikai Līgumā noteiktu kompetenču rezultāts, tā pirmām kārtām ir 
atbilde uz prasību ievērot sieviešu cilvēktiesības. Šīs pieejas mērķis ir sniegt Eiropas 
Savienībai un dalībvalstīm jaunu politisku stimulu, kā arī noteikt skaidru dzimuma aspekta 
iekļaušanas definīciju, proti, metodisku instrumentu saistībā ar pamattiesību ievērošanu.

No šī viedokļa ceļvedis ir darbības un priekšlikuma instruments, kura mērķis ir patiesa 
sieviešu un vīriešu līdztiesība, kas balstīta uz pamattiesību ievērošanu.

Pirmais solis, kas jāsper šajā virzienā ir priekšlikumā uzskaitīto direktīvu īstenošanas 
novērtēšana, kas nepieciešama, lai noteiktu precīzu diskriminācijas fenomena  "seju", tā 
plašumu, kontūras, dažādos risinājumus, ko noteikušas dalībvalstis un tā īpašības.

Uzmanība tiek pievērsta galvenokārt iebraukušajām sievietēm, kuras bieži sastopas ar 
vissmagākajiem diskriminācijas veidiem, kas padara viņu pilnīgu integrāciju un piekļuvi 
galvenajiem pakalpojumiem, piemēram, veselības aprūpei un izglītībai, vēl apgrūtinošāku. 
Referente izsaka priekšlikumu saskaņot darbības, par emancipācijas vektoru ņemot zināšanas. 
Zināšanas, kas, mēs ceram, būs obligāta prasība, kas ļaus izplatīt sieviešu vidū vismaz viņu 
neatņemamo tiesību apzināšanu un valodas zināšanas.

Iekļaut dzimuma aspektu valstu budžetos 

Dzimuma aspekta iekļaušana valstu budžetos ir vislietderīgākais, taču vismazāk izmantotais 
veids, kā piemērot dzimumu līdztiesību valsts politikai, kas ir ļoti svarīgi vienlīdzīgu iespēju 
īstenošanā Eiropas līmenī. No šī viedokļa Ceļvedim nav jāaprobežojas tikai ar priekšizpētes 
plānošanu, ko turklāt ir veikusi konsultatīvā komiteja iespēju vienlīdzības jomā, bet gan 
jāizstrādā izpētes projekti un jāpiedāvā dzimuma aspekta iekļaušanas valstu budžetos vienots 
"diriģents", kas nodrošina viendabīgu labākās prakses izplatīšanu. 

Lisabonas stratēģija un darba un ģimenes dzīves saskaņošana

Sieviešu nodarbinātības attīstība ir ļoti svarīga Lisabonas mērķu sasniegšanā. Tomēr, lai 
sekmētu sieviešu ienākšanu darba tirgū, kā arī, lai viņas tur paliktu, nepieciešams izskaust 
visa veida diskrimināciju, kas joprojām pastāv, piemēram, atšķirības darba algā, nevienlīdzīgu 
pensiju shēmu īstenošana, zema vīriešu līdzdalība ģimenes pienākumu veikšanā.

Referente iesaka pieņemt vispārēju pieeju, kas atbilstīgi Lisabonas stratēģijai, izskata visus 
aspektus, kuros var parādīties diskriminācija, sākot ar apmācību līdz pensijai. Direktīvas par 
vienlīdzīgu darba samaksu, kā arī par bērna kopšanas atvaļinājumu pārskatīšana, jaunie mērķi 
saistībā ar aprūpes pakalpojumiem un palīdzību cilvēkiem, kuri atkarīgi no citiem var no 
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vienas puses sekmēt piekļuvi darba vietām, bet no otras puses ļauj sievietēm palikt darba 
tirgū, piemēram, izmantojot apvienošanu.

Šajā nolūka referente iesaka, lai katra dalībvalsts norīko par iespēju vienlīdzību atbildīgo 
personu valstī, sava veida "Misis Lisabonu", kas saistībā ar stratēģijas ieviešanu un 
pārskatīšanu, nodrošina patiesu dzimuma aspekta iekļaušanu īstenošanas politikā un rīkojas 
tā, lai dzimumu līdztiesība politiskajā līmenī vienmēr tiktu ņemta vērā.

Dalība un stereotipi

Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta iniciatīva izveidot datu bāzi par 
sieviešu dalību lēmumu pieņemšanas procesā ir pirmais konkrētais solis, kura mērķis ir 
sekmēt Kopienas un valstu iniciatīvu pieņemšanu šajā virzienā.

Pieejamie dati rāda dalībvalstīs un nozarēs ļoti atšķirīgu ainu ar atšķirīgu procentuālo 
attiecību. Tāpēc referente aicina Komisiju pieņemt tādus pasākumus šajā virzienā, kas domāti 
dalībvalstu apmaiņai ar labāko praksi, kā arī dialogam ar sarunu partneriem ārpus Eiropas 
Savienības, kuri pratuši rast efektīvus risinājumus sieviešu dalības paaugstināšanai lēmumu 
pieņemšanas posteņos.  Komisija tiek aicināta veikt novērtēšanas, izplatīšanas un 
apkopošanas darbu, lai Eiropas Savienības iedzīvotāji patiesi būtu pārstāvēti visos līmeņos un 
visās Eiropas Savienības dalībvalstīs lēmumu pieņemšanā (uzņēmumos, vēlēšanās iegūtās 
pilnvarās vai izpildamatos), kā arī Eiropas Savienības iestādēs.    
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