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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai komiteju darbā 
(2005/2149 (INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 2. pantu, 3. panta 2. punktu, 13. pantu un 141. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, pārskatīto 
Eiropas Sociālo hartu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Cilvēktiesību direktorāta darbību, un jo īpaši Eiropas 
Padomes Sieviešu un vīriešu līdztiesības vadības komiteju,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2003. gada 13. marta rezolūciju par dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu1,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas darba dokumentu par 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai komiteju darbā, ko sagatavoja, izanalizējot atbildes 
uz anketām, kuras aizpildīja divdesmit divu parlamentāro komiteju izvirzītie 
priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieki, kas ir atbildīgi par integrētas pieeju dzimumu 
līdztiesībai,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

A. tā kā vairākums komiteju vienmēr vai dažreiz piešķir zināmu nozīmi integrētai pieejai 
dzimumu līdztiesības jautājumā, savukārt daļa komiteju par to interesējas reti vai nemaz;  

B. tā kā šo procesu FEMM komitejas atbildībā uzsāka 2005. gadā un tā kā darbojas augsta 
līmeņa darba grupa dzimumu līdztiesības jautājumā; 

C. tā kā savā komitejā par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai atbildīgais/atbildīgā 
priekšsēdētājs/priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieks/vietniece ir aktīvi 
piedalījies/piedalījusies katrā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas 
sanāksmē; 

D. tā kā nepārtraukti ir pieaudzis deputāšu procentuālais skaits Eiropas Parlamentā — no 
17,5 % 1979. gadā līdz 30,33 % 2004. gadā;

E. tā kā nepietiekams daudzums sieviešu ieņem atbildīgus administratīvus amatus 
struktūrvienībās, kas pieņem politiskus lēmumus;

  
1 OV C 61 E, 10.3.2004., 384. lpp.
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F. tā kā, pat ja vairākums komiteju atbalsta dzimumu līdztiesības jautājumu integrāciju, 
lielākā daļa komiteju ir noteikušas savas turpmākās politiskās prioritātes, tajās neiekļaujot 
nekādu stratēģiju attiecībā uz integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai; 

G. tā kā joprojām neviena komiteja nav noteikusi konkrētus mērķus šādas stratēģijas 
īstenošanai;

H. tā kā puse komiteju uzskata, ka viņu kompetence pašlaik veidojas, un tikpat daudz 
komiteju izrāda lielu interesi par apmācības kursu organizēšanu sekretariātā par integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesībai; 

I. tā kā parlamentāro komiteju politiskā un administratīvā sadarbība ar Sieviešu tiesību 
komiteju nav vienmērīga, sadarbība ar dažām komitejām ir regulāra ,ar citām – gadījuma 
rakstura;

J. tā kā atbilstīgi Reglamenta 46. panta 6. punktam vairākums komiteju regulāri aicina par 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu atbildīgos referentus 
piedalīties par jautājumu atbildīgās komitejas sanāksmē, kad tiek apspriests attiecīgais 
ziņojums;

K. tā kā, lai īstenotu labāku likumdošanu, vairākums komiteju atbalsta integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības jautājumiem, un tā kā puse no tām jau ir izmantojusi dzimumu 
līdztiesības speciālistu konsultācijas;

Integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai novērtējums

1. uzsver, ka prasība ievērot dzimumu līdztiesību ir praktiska pieeja, kas sievietes un 
vīriešus nenostāda pretējās frontes pusēs; 

2. pateicas Austrijas un Somijas prezidentūrām, kuras Eiropas Savienības Padomē uzsvēra 
vīriešu nozīmi integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošanā;

3. apņemas Kopienas politikā noteikt un piemērot stratēģiju par integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesībai un uzdod atbildīgajai komitejai to izstrādāt ne vēlāk kā līdz pašreizējā 
parlamentārā sasaukuma beigām;

4. aicina Prezidija augsta līmeņa darba grupu dzimumu līdztiesības jautājumos turpināt 
virzīt un veicināt šo procesu kopumā, sākot ar informāciju, ko regulāri sniedz komitejas 
un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētaja;

5. uzsver to, cik nozīmīga var būt politisko grupu loma, lai iedrošinātu sievietes piedalīties 
sabiedriskajā dzīvē, ja politiskās grupas savās programmās un darbā piemēro integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesībai;

6. atzinīgi vērtē tās parlamentārās komitejas, kas savā darbā jau izmanto integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesībai, un aicina pārējas komitejas sekot viņu piemēram;
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7. izsaka pateicību ģenerālsekretāram par ierēdņu apmācības veicināšanu integrētas pieejas 
dzimumu līdztiesībai jautājumā;

8. izsaka atzinību iekšpolitikas ģenerāldirektoram, kurš atbild par parlamentārajām 
komitejām, par augstāko procentuālo vadītāju – sieviešu skaitu;

9. prasa, lai katras komitejas sekretariāts iekšpolitikas un ārpolitikas ĢD direktorātos 
pieņemtu vienu ierēdnis, kas ir īpaši apmācīts integrētā pieejā dzimumu līdztiesībai, un 
veicinātu šo ierēdņu sadarbības tīkla izveidi ar mērķi dalīties labā praksē; šo tīklu 
koordinētu Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas sekretariāts;

10. izsaka nožēlu, ka Eiropas Kopienu ierēdņa statuss neparedz pietiekamus pasākumus, lai 
ierēdnim būtu reāla iespēja apvienot ģimenes un darba dzīvi;

Turpmāka integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošana

11. uzsver, cik nozīmīgi attiecībā uz integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai ir izmantot 
starptautiskiem standartiem atbilstīgu terminoloģiju un definīcijas;  

12. uzsver nepieciešamību parlamentārajās komitejās nodrošināt materiālus, lai varētu iegūt 
labas zināšanas par integrēto pieeju, piemēram, rādītājiem, datiem un statistikai, kas 
sniegta atsevišķi pa dzimumiem, kā arī nepieciešamību sadalīt budžeta līdzekļus no 
dzimumu līdztiesības viedokļa, iedrošinot komitejas izmantot iekšējo pieredzi (atbildīgās 
komitejas sekretariāts, attiecīgais departaments, bibliotēka u.c.) un ārējo pieredzi, ko 
ieguvušas citas vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās sabiedriskās un privātās 
iestādēs, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi un universitātes, kas darbojas dzimumu 
līdztiesības jomā;

13. aicina atbildīgās komitejas priekšsēdētāju regulāri informēt Komiteju priekšsēdētāju 
konferenci, lai tā spētu izvērtēt sasniegto progresu šajā jomā; 

14. uzsver, ka integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošanā ir jāņem vērā katras 
parlamentārās komitejas specifika; prasa, lai divdesmit divu parlamentāro komiteju 
novērtēšana notiktu ik pēc diviem gadiem Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komitejas vadībā, novērtēšanā iekļaujot komiteju un delegāciju darbā konstatētos 
trūkumus attiecībā uz šo jomu un katrā komitejā sasniegto progresu integrētās pieejas 
dzimumu līdztiesībai īstenošanā;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Eiropas Padomei.
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PASKAIDROJUMS

Personas tiesību aizsardzības un veicināšanas vispārējā attīstības jomā valsts un 
starptautiskajām iestādēm Eiropā ir uzdevums veicināt dzimumu līdztiesību, kā arī abu 
dzimumu pilnīgu dalību sabiedrībā, cīnīties pret sieviešu tiesību uz brīvību un cieņu 
pārkāpumiem (piemēram, cīnoties pret vardarbību pret sievietēm vai cilvēku tirdzniecību), 
mazināt diskrimināciju dzimuma dēļ un veicināt līdzsvarotu sieviešu un vīriešu dalību 
sabiedriskajā dzīvē.  

Cieņa pret sievieti un viņas nodarbošanos ir cilvēku pārdomu un iestāžu pētījumu pastāvīgs 
temats, kas pēdējos gados ieguvis īpašu raksturu, jo īpaši Lisabonas stratēģijas Kopienas 
transversālajā politikā vai attiecībā uz demogrāfiskajām problēmām un ģimenes un darba 
dzīves apvienošanu.

Cienīt citādo

Vīriešu un sieviešu citādību un to savstarpējās papildināmības pilnīga atzīšana var palīdzēt 
cilvēkiem atteikties no cilvēku pazemošanas. Tas pārspēj kopējā tirgus principu vienkāršoto 
loģiku, jo brīvība nav tikai brīva konkurence. Patiesībā tā ir daudz vispārīgāka izpratne, kas 
pamatota uz sievietes dabu un viņas darbību personu attiecību jomā, kas ar dažādiem 
paņēmieniem veido draudzīgas attiecības un sadarbību sabiedriskajā dzīvē. Šajā plašajā un 
diferencētajā kontekstā, kas galvenokārt pamatojas uz cilvēktiesību aizsardzību un 
veicināšanu, sieviete iegūst īpašu vērtību, no vienas puses, savu cilvēcisko īpašību dēļ, un no 
otras puses, savas sievišķības dēļ neatkarīgi no vispārējā kultūras konteksta, garīgajām, 
psiholoģiskajām vai fiziskajām sievietes īpašībām, piemēram, vecuma, veselības, izglītības, 
darba vai ģimenes stāvokļa.

Pamattiesības Eiropā

Šodien Eiropas Savienības normatīvie akti par pamattiesībām nodrošina nediskrimināciju 
saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantu, ko 
parakstījušas un ratificējušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis. Pašlaik šī konvencija ir 
vienīgais juridiskais dokuments, kas aizliedz jebkura veida diskrimināciju Eiropā un ļauj 
Eiropas Cilvēktiesību tiesai sodīt valstis, kas neievēro šīs tiesības. Neskatoties uz 
pamatprincipu, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā un ir tiesīgi saņemt vienlīdzīgu 
likuma aizsardzību, ir svarīgi turpināt tādu juridisko instrumentu veicināšanu, kas garantē 
sievietēm pamatbrīvības un cieņu, nosodot visa veida dzimumu diskrimināciju. 

Cīņa pret diskrimināciju

Turklāt starptautiskā sabiedrība jau atkārtoti ir skaidri noteikusi, ka nediskriminācijas princips 
neattur dalībvalstis veikt pasākumus, lai veicinātu pilnīgu un īstenu vienlīdzību, ja šie līdzekļi 
ir objektīvi un pietiekami attaisnoti. Šajā sakarā 12. protokols, atsaucoties uz Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantu, kas atvērts parakstīšanai 
visām dalībvalstīm no 2000. gada 4. novembra, garantē, ka valsts pārvaldes iestādes nevienu 
nedrīkst pakļaut nekāda veida diskriminācijai, lai kāds arī būtu iemesls. Lai izprastu jēdzienu 
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„diskriminācija” 12. protokola paskaidrojumā atgādināta jēdziena „diskriminācija” definīcija, 
ko noteikusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa: „cilvēku šķirošana ir diskriminējoša, ja tai „nav 
objektīva un attaisnojama pamatojuma”, t.i., ja tai nav „attaisnojoša iemesla” vai „starp 
izmantotajiem līdzekļiem un sasniedzamo mērķi ir neproporcionāla attiecība””1.

Integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropā

Tomēr nevienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem turpina valdīt visās sabiedriskās dzīves 
jomās. Viens no veidiem, kā izbeigt šos pārkāpumus, ir integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai. 
Eiropas Padomes definīcijā, ko atbalsta visas dalībvalstis ir teikts, ka „integrētā pieeja 
dzimumu līdztiesībai ir tāda politiskā procesa (re)organizācija, uzlabošana, attīstīšana un 
uzlabošana, lai visas tās personas, kas parasti iesaistītas politikas veidošanā, iekļautu 
dzimumu līdztiesības perspektīvu visās politikas sfērās, visos līmeņos un stadijās”. Integrēta 
pieeja dzimumu līdztiesībai nav specifiska politika, kas tiecas izlabot situācijas, kad netiek 
ievērota dzimumu līdztiesība, bet ir kā papildu stratēģija tradicionālajā politikā.

Kopienas tiesību i un Eiropas Savienības politiskie pasākumi šajā jomā pamatojas uz Eiropas 
Padomes idejām un veiktajām darbībām. Kopienas tiesības šos principus pārņem EK līguma 
2, 3, 13, 137 un 141. pantā, kas piemēroti vairākās Eiropas direktīvās un kalpojuši par pamatu 
noteiktai Eiropas Kopienu Tiesas praksei attiecībā uz Kopienas darba tiesībām. Eiropas 
Komisija ieviesusi dažādus līdzekļus dzimumu līdztiesības veicināšanai, par ko liecina 
paziņojumi par līdztiesību un nediskrimināciju, un katru gadu tā sniedz ziņojumu par paveikto 
darbu dzimumu līdztiesības īstenošanā stratēģiski svarīgajās nozarēs. Eiropas Parlaments 
pieņēmis rezolūciju par integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta iestādēs, lai 
tā politiskajām saistībām būtu institucionāls pamats. No šīs rezolūcijas izriet pašreizējais 
ziņojums.

Integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamentā

Šis ziņojums ir pirmais dokuments, ko izdevusi kontroles iestāde, kas novērtē integrētās 
pieejas dzimumu līdztiesībā īstenošanu parlamentāro komiteju politiskajā darbā. 

Ievadā ir divas svarīgas piezīmes par būtību un nākotnes perspektīvām. 
Pirmkārt, dalībvalstis nevar aizēnot katram dokumentam piemītošo politisko un tehnisko 
dinamiku. No vienas puses, tas atkarīgs no Reglamentā paredzētajām pilnvarām un, no otras 
puses— komitejā ievēlēto interesēm. No šīs dinamikas atkarīga arī uzmanība, ko dažādas 
parlamentārās komitejas velta specifiskajam uzdevumam attiecībā uz integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesībai, kā arī priekšsēdētāja vietnieku sniegtās atbildes par kvalitāti. Kontroles 
institūcijai vajadzētu vispirms noskaidrot, kā tā pati veicina integrēto pieeju. Ar šiem 
secinājumiem nekādā gadījumā nevajadzētu cilvēkus morāli sodīt. Referents tomēr vēršas pie 
saviem kolēģiem un aicina parādīt radošās spējas, lai atrastu labākās stratēģijas integrētās 
pieejas īstenošanai, ja šī politiskā dimensija izrādītos piemērota. 

1 1985. gada 28. maija spriedums lietā Abdulaziz, Cabales un Balkandi pret Apvienoto Karalisti, A sērija, Nr. 94, 
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72. paragrāfs. 

Šeit iesāktā novērtēšana kļūs efektīva, tiklīdz dalībvalstis regulāri ņems vērā integrēto pieeju 
dzimumu līdztiesībai. Tādējādi kopš komitejas divas reizes parlamentārajā sasaukumā atbild 
atbildīgajai komitejai, integrētās pieejas ieviešanai vajadzētu kļūt stabilākai un varētu 
pieprasīt formulēt noderīgus ieteikumus katrai komitejai. Būtu jāatzīmē, ka novērtēšanā 
noteikti būtu jāizvairās no salīdzināšanas, piemēram, ar Attīstības komiteju, Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju un Kultūras un izglītības komiteju tādēļ vien, ka 
Reglamentā tām noteiktas dažādās pilnvaras. Tomēr nākotnē novērtēšana noskaidros veidu, 
kādā katra komiteja īsteno integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai saistībā ar savām pilnvarām.

Metodoloģija

Atbildīgās komitejas priekšsēdētāja bija iesaistīta divos veidos.

No vienas puses, visa gada garumā viņa regulāri ielūdza visu parlamentāro komiteju 
priekšsēdētāju vietniekus, kas atbildīgi par integrēto pieeju, uz viedokļu apmaiņu ar atbildīgās 
komitejas locekļiem. Šādu iniciatīvu par tās oriģinalitāti atbalstīja visi ieinteresētie dalībnieki. 
Tāpat jāpateicas arī Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoram par to, ka parlamentāro 
komiteju sekretariāti šai problēmai ir atraduši atbildes, kas atviegloja sadarbību ar atbildīgās 
komitejas sekretariātu. 2006. gada 10. jūlijā visus priekšsēdētāju vietniekus uzaicināja uz 
viedokļu apmaiņu ar atbildīgo komiteju. Viedokļu apmaiņu bija trīs mērķi. Pirmkārt, 
iepazīties ar integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai novērtēšanu saistībā ar Parlamenta 
darbību. Otrkārt, precizēt šim nolūkam radīto aptaujas anketu. Treškārt, kopīgi izstrādāt 
turpmākās rīcības plānu.

No otras puses, lai iegūtu uzticamus datus par parlamentāro komiteju darbu, referents aicināja 
priekšsēdētāju vietniekus atbildēt uz anketas 25 jautājumiem. Šajā anketā bija 4 galvenās 
daļas: 1) atbildīgās komitejas darbības sfēra; 2) stratēģija dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa mērķi; 3) vienlīdzības principa īstenošana 
komiteju darbā; 4) dzimumu līdztiesības principu ievērošanas novērtēšana ar ekspertu 
palīdzību, konsultācijas un sadarbība starp atbildīgo komiteju un citiem dienestiem iestādes 
iekšienē vai ārpus tās. Šajā ziņojumā tiek turpināta saņemto atbilžu kvalitatīva un kvantitatīva 
analīze.


