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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā – 2007. gads
(2007/2065(INI))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Par sieviešu un vīriešu līdztiesību –
2007. gads” (COM(2007)0049),

– ņemot vērā Kopienas pamatstratēģiju par dzimumu līdztiesību (2001–2005) 
(COM(2000)0335) un Komisijas 2000., 2001., 2002., 2004., 2005. un 2006. gada 
ziņojumus (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044 un COM(2006)0071),

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu, ko 2006. gada martā pieņēmusi 
Eiropadome,

– ņemot vērā kopējo deklarāciju, kuru 2005. gada 4. februārī pieņēma ES dalībvalstu 
ministri, kas atbildīgi par dzimumu līdztiesības politiku, 

– ņemot vērā Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006–2010 (COM (2006)0092),

– ņemot vērā Dzimumu līdztiesības darbības plānu, ko 2005. gada 22. martā pieņēma 
Eiropas sociālie partneri,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu1,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Reģionālās 
attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un 
izglītības komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus 
(A6-0000/2007),

A. tā kā Komisija un dalībvalstis nesen ir atsākušas apņēmīgi stiprināt dzimumu līdztiesību, 
proti, ar iepriekš minēto Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesības jautājumos un Eiropas
Dzimumu līdztiesības paktu; 

B. tā kā demogrāfiskajai problēmai, ar ko saskaras Eiropas Savienība, ir izteikts dzimumu 
līdztiesības aspekts un tā kā dzimumu līdztiesības politikas ir galvenais veids, kā risināt 
šo problēmu;

C. tā kā sieviešu un vīriešu darba, ģimenes un privātās dzīves līdzsvarošana ir būtiska, lai 
veicinātu sieviešu ienākšanu, atkārtotu ienākšanu un palikšanu darba tirgū;

  
1 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
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D. tā kā nodalīšana izglītības sistēmā un ar dzimumu saistītu stereotipu noturība saistībā ar 
studiju nozarēm joprojām ir plaši izplatīta un tai ir negatīvas sekas attiecībā uz sievietes 
salīdzinošo stāvokli noteiktās darba tirgus nozarēs, jo īpaši saistībā ar progresīvajām 
tehnoloģijām;

E. tā kā 2006. gada pavasara sanāksmē Eiropadome vēlreiz atzina, ka dzimumu līdztiesības 
politikas ir svarīgi ekonomiskās izaugsmes instrumenti;

F. tā kā Komisija ziņojumā uzsver sieviešu nodarbinātības pozitīvos rādītājus – no astoņiem 
miljoniem darba vietu, kas izveidotas ES kopš 2000. gada, sešos miljonos darba vietu ir 
nodarbinātas sievietes –, bet vienlaikus apgalvo, ka pastāv dažādu vecuma grupu 
nodarbinātības rādītāju būtiskas variācijas;

G. tā kā, salīdzinot ar iepriekšējo ziņojumu, nav būtiskas izaugsmes attiecībā uz dzimumu 
samaksas atšķirību (tā ES vidēji ir 15%), kas skaidri norāda, ka nav panākts reāls 
progress saistībā ar līdzvērtīga atalgojuma principu attiecībā uz līdzvērtīgu padarīto 
darbu, ko ieviesa pirms trīsdesmit gadiem ar Padomes 1975. gada 10. februāra Direktīvu 
75/117/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz vienlīdzīgas samaksas 
principa vīriešiem un sievietēm nostiprināšanu1;

H. tā kā 2003. gada Eurobarometer pētījums parādīja, ka galvenie faktori, kas attur tēvus 
vairāk uzņemties mājas un ģimenes pienākumus, ir ne vien finansiāla rakstura, bet arī
saistīti ar bailēm no negatīvām sekām uz karjeras attīstību;

I. tā kā nodarbinātības rādītāji sievietēm ar maziem bērniem vidēji ir zemāki nekā sievietēm 
bez bērniem, kamēr informācija par vīriešiem norāda uz pretēju situāciju;

J. tā kā dalībvalstīs, kuras ir pieņēmušas līdzsvarošanas politikas gan sievietēm, gan 
vīriešiem, ir augstāki dzimstības rādītāji, procentuāli lielāks sieviešu skaits darba tirgū un 
augstāki nodarbinātības rādītāji;

K. tā kā sociālajiem partneriem ir svarīga loma, nosakot dzimumu līdztiesības pasākumus 
Eiropas, valstu, reģionālā, nozaru un korporatīvā līmenī, un tā kā sekmīgai līdzsvarošanas 
politikai ir vajadzīga partnerība starp darba devējiem, darba ņēmējiem un valsts iestādēm;

L. tā kā paraugprakses parāda, ka līdzsvarošanas pasākumi mikroekonomiskā līmenī 
samazina darbinieku maiņu un darba kavēšanu, rada lielāku ieinteresētību un 
produktivitāti un piesaista efektīvu un motivētu darbaspēku,

1. atzinīgi vērtē Komisijas centienus pastiprināt pasākumus, kas veicina sieviešu un vīriešu 
līdztiesību;

2. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojuma pievēršanos nodarbinātības jautājumiem, piemēram, 
dzimumu atalgojuma atšķirībai, līdzsvarošanas un vienlīdzīgas attieksmes direktīvām, jo 
sieviešu ekonomiskā neatkarība ir viena no Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 
prioritātēm;

  
1 OV L 45, 19.2.1975., 19. lpp.
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3. uzsver nepieciešamību izveidot skaidru un pastāvīgu saikni starp ikgadējiem ziņojumiem 
par dzimumu vienlīdzību un prioritātēm, kas definētas šajā Ceļvedī, lai īstenotu dzimumu 
līdztiesības politiku efektīvu plānošanas, uzraudzības un novērtēšanas ciklu; aicina 
Komisiju strādāt pie šāda cikla izveides;

4. atgādina par savu 2006. gada 2. februāra rezolūcijā par sieviešu un vīriešu līdztiesību 
Eiropas Savienībā1 pausto prasību, ka Komisijai jāuzrauga dalībvalstu atbilstība acquis 
communautaire sieviešu un vīriešu līdztiesības jomā visās ES politikas jomās, it īpaši 
attiecībā uz nodarbinātību, kā arī preču un pakalpojumu pieejamību un sniegšanu; tāpēc 
aicina Komisiju veikt pētījumu par to, kā dalībvalstis īsteno Kopienas tiesību aktus 
līdztiesības jomā, un uzsākt attiecīgus pasākumus nesekmīgas transponēšanas vai 
pārkāpumu gadījumā;

5. aicina dalībvalstis atbalstīt Komisiju, veicot valsts pasākumu īstenošanas uzraudzību, lai 
novērtētu politiku efektivitāti, it īpaši attiecībā uz likumā noteiktajām tiesībām un pensiju 
shēmām;

6. aicina dalībvalstis izvirzīt konkrētus pasākumus, lai apkarotu sieviešu un vīriešu 
nevienlīdzību, ko rada pārtrauktie nodarbinātības modeļi, un samazināt to negatīvo 
ietekmi uz karjerām, algām un tiesībām uz pensiju;

7. atzinīgi vērtē Komisijas uzsākto konsultāciju procedūru ar sociālajiem partneriem, lai 
uzlabotu gan tiesiskos, gan tiesiski nesaistošos regulējumus par profesionālās, ģimenes un 
privātās dzīves līdzsvarošanu; mudina Komisiju bez kavēšanās uzsākt konsultāciju otro 
posmu;

8. aicina Komisiju apkopot un izplatīt darba vides politiku paraugprakses, kas ļauj panākt 
efektīvu darba un ģimenes dzīves līdzsvaru;

9. atzīmē, ka darba, privātās un ģimenes dzīves līdzsvarošana ir svarīgs jautājums un viens 
no nodarbinātības palielināšanas un demogrāfiskās novecošanas sloga samazināšanas 
pamatfaktoriem;

10. atzīmē, ka globalizācija ir bijis vienīgais pozitīvais spēks, kas sievietēm visā pasaulē 
devis iespēju pilnībā izmantot savu potenciālu;

11. aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību šķēršļiem, kas neļauj sievietēm piekļūt 
augstākajiem amatiem, lai novērtētu šīs parādības strukturālo dimensiju;

12. aicina pievērst īpašu uzmanību etnisko minoritāšu sieviešu situācijai, jo viņu 
marginalizāciju pastiprina vairākkārtēja diskriminācija gan viņu pašu kopienās, gan ārpus 
tām;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt paraugprakšu apmaiņu par nediskrimināciju 
darba tirgū, lai veicinātu līdztiesības – efektivitātes dinamiku attiecībā uz katras valsts 
īpatnībām;

  
1 OV C 288 E, 25.11.2006., 73. lpp.
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14. mudina dalībvalstis izlīdzināt maternitātes un paternitātes atvaļinājumu pabalstus, lai 
nodrošinātu, ka sievietes vairs nav dārgāks darbaspēks kā vīrieši;

15. ar bažām atzīmē, ka, par spīti panāktajam progresam, sievietes, jo īpaši vecākas sievietes 
un vientuļās mātes, joprojām ir pakļautas atstumtības un nabadzības riskam;

16. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai izbeigtu pastāvīgu pienākumu piešķiršanas praksi
nepilnas slodzes darbiniekiem, kas visvairāk ir vērojams valsts sektorā;

17. atzinīgi vērtē Komisijas centienus sniegt jaunu stimulu, lai sasniegtu mērķus, kas tika 
noteikti 2002. gadā Barselonas Eiropadomē, lai likvidētu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas 
līdzdalības šķēršļus darba tirgū un līdz 2010. gadam ieviestu bērnu aprūpi 90% bērnu no 
trīs gadu līdz obligātajam skolas vecumam, un vismaz 33% bērnu, kas jaunāki par trīs 
gadiem, proti – ar struktūrfondu palīdzību; mudina Komisiju 2008. gadā, kā paredzēts, 
laist klajā paziņojumu, kurā noteikti turpmāki pasākumi, kas jāveic visos līmeņos, lai 
panāktu šos mērķus;

18. lūdz Komisiju turpmākajos gada ziņojumos par sieviešu un vīriešu līdztiesību iekļaut 
faktus un statistiku no valstīm, kas gatavojas pievienoties ES, un kandidātvalstīm;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām.
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