
PR\721994LV.doc PE405.444v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2008/2047(INI)

8.5.2008

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Sieviešu un vīriešu līdztiesību – 2008. gads
(2008/2047(INI))

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Referents: Iratxe García Pérez



PE405.444v01-00 2/7 PR\721994LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

PR_INI

SATURS

Lpp.

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



PR\721994LV.doc 3/7 PE405.444v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Sieviešu un vīriešu līdztiesību – 2008. gads
(2008/2047(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 –
2008. gads („Komisijas ziņojums par līdztiesību”) (COM(2008)0010),

– ņemot vērā Programmu, kura attiecas uz Kopienas pamatstratēģiju dzimumu līdztiesības 
jomā (2001-2005) (COM(2000)0335) un Komisijas ikgadējos ziņojumus par 2000., 
2001., 2002., 2004., 2005, 2006. un 2007. gadu (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071 un
COM(2007)0049),

– ņemot vērā Eiropadomes Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu, ko 2006. gada 23. un 
24. maijā pieņēma Eiropas Padome Briselē,

– ņemot vērā ES dalībvalstu atbildīgo ministru par dzimumu līdztiesības politiku 
2005. gada 4. februārī pieņemto kopīgo paziņojumu,

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

– ņemot vērā tā 2007. gada 26. aprīļa rezolūciju par sieviešu – invalīdu stāvokli ES1,

– ņemot vērā tā 2006. gada 24. oktobra rezolūciju par sievietēm - migrantēm2,

– ņemot vērā tā 2007. gada 13. marta rezolūciju par Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā
(2006-2010)3,

– ņemot vērā tā 2007. gada 27. septembra rezolūciju par sieviešu un vīriešu līdztiesību ES -
20074,

– ņemot vērā tā 2008. gada 17. janvāra rezolūciju par sieviešu lomu rūpniecībā5,

– ņemot vērā tā 2008. gada 12. marta rezolūciju par lauku sieviešu stāvokli ES6,

– ņemot vērā padomdevējas komitejas par iespēju vienlīdzību sievietēm un vīriešiem 
2007. gada 22. marta atzinumu par atšķirīgu atalgojuma līmeni,

                                               
1 OV C 74 E, 20.3.2008, 742. lpp.
2 OV C 313 E, 20.12.2006, 118. lpp.
3 OV C 301 E, 13.12.2007, 56. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0423.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0019.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0094.
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– ņemot vērā Eiropas sociālo partneru 2005. gada 22. martā pieņemtos Pamatpasākumus 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. punktu1,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu2, it īpaši tās 16. punkta 1. apakšpunktu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus 
(A6-0000/2008),

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no ES pamata tiesībām un principiem, kuru 
atzīst Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Eiropas Savienības Pamattiesību harta un 
tā kā, neskatoties uz nozīmīgo progresu šajā jomā, joprojām pastāv nevienlīdzība starp 
sievietēm un vīriešiem;

B. tā kā vardarbība pret sievietēm ir liels kavēklis sieviešu un vīriešu līdztiesības panākšanā 
un ir visizplatītākais cilvēktiesību pārkāpums, kas nepazīst ne ģeogrāfiskus, ne 
ekonomiskus, ne sociālus šķēršļus, un tā kā to sieviešu skaits, kas ir cietušas no 
vardarbības, ir uztraucošs,

C. tā kā sieviešu un vīriešu nodarbinātības līmeņa atšķirības norāda gan uz kvalitatīvām, gan 
kvantitatīvām atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem,

D. tā kā atalgojuma atšķirības kopš 2003. gada ir saglabājušās 15 % apmērā, un kopš 
2000. gada tās ir pamazinājušās tikai par vienu punktu,

E. tā kā nozaru un profesiju segregācija, pamatojoties uz dzimumu, nemazinās un atsevišķās 
valstīs pat pieaug,

F. tā kā sieviešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā ir izšķirošs sieviešu un vīriešu līdztiesības 
rādītājs un tā kā sieviešu skaits uzņēmumu vadošajos amatos ir stabils un pavisam lēni 
progresē politikā,

G. tā kā joprojām pastāvošie stereotipi izglītībā un nodarbinātībā attiecībā uz sievietēm kavē 
nevienlīdzības izskaušanu,

H. tā kā Lisabonas mērķus izaugsmes veicināšanai un sociālās tirgus ekonomikas 
sekmēšanai var sasniegt, vienīgi pilnībā izmantojot ievērojamo sieviešu potenciālu darba 
tirgū,

I. tā kā izaicinājumi un grūtības vairāk ietekmē sievietes, nekā vīriešus, īpaši -
nodarbinātības kvalitāte, nepilns darba laiks, līgumi uz ierobežotu laiku, palīdzība 

                                               
1 OV C 364, 18.12.2000, 1. lpp.
2 OV L 210, 31.7.2006, 25. lpp.
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dzīvesbiedram lauku darbos, kā arī augstāks nabadzības risks,

J. tā kā dažu sieviešu grupu – to, kuras bieži saskaras ar vairākām grūtībām un riskiem 
vienlaicīgi un dubultu diskrimināciju, it īpaši invalīdes, sievietes ar apgādībā esošām 
personām, vecāka gadagājuma sievietes, ieceļotāju un mazākumtautību sievietes -
apstākļi pasliktinās,

K. tā kā profesionālās un privātās dzīves saskaņošana vēl joprojām ir neatrisināts jautājums 
gan attiecībā uz sievietēm, gan vīriešiem,

L. tā kā sociālajiem partneriem ir nozīmīga loma rīcības noteikšanā dzimumu līdztiesības 
jomā Eiropas, nacionālajā, reģionālajā, sektoru un korporatīvajā līmenī,

M. tā kā tiesības uz paternitātes atvaļinājumu dod tēviem iespēju dalīt pienākumus un 
tādējādi sekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību,

N. tā kā bērnu aprūpes, veco ļaužu un citu apgādībā esošu personu aprūpes pakalpojumu 
pieejamība ir būtiska, lai nodrošinātu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu līdzdalību darba 
tirgū,

O. tā kā struktūrfondu noteikumi nosaka, ka dalībvalstīm un Komitejai ir jānodrošina 
sieviešu un vīriešu līdztiesības un dzimumu līdztiesības aspekta integrācijas veicināšana 
fondu piemērošanas dažādajos posmos,

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu un atkārtoti pauž savu nostāju par dzimumu divējādās 
dabas attīstības virzienu ES līmenī, no vienas puses, ierobežojot sieviešu un vīriešu 
līdztiesību visās politikas jomās un, no otras puses, plānojot pasākumus sieviešu
diskriminācijas mazināšanai, tostarp informētības veicināšanas kampaņas, labas prakses 
apmaiņu, dialogu ar pilsoņiem un sabiedriskās – privātās partnerības iniciatīvas;

2. uzsver vardarbības pret sievietēm apkarošanas nozīmīgumu sieviešu un vīriešu 
līdztiesības sasniegšanā, tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju veikt saskaņotu rīcību šajā 
jomā, kā arī mudina Komisiju apsvērt jaunu pasākumu iespējamu ieviešanu, lai apkarotu 
vardarbību pret sievietēm;

3. uzskata, ka vispārēja sieviešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā vietējā, nacionālajā un ES 
līmenī ir nepietiekama, tādēļ aicina Komisiju, dalībvalstis un politiskās partijas apsvērt 
pozitīvu rīcību situācijas uzlabošanai;

4. norāda uz saistību starp sieviešu līdzdalību politikā un lēmumu pieņemšanā un viņu 
līdzdalību NVO un pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs; tādēļ mudina Komisiju un 
dalībvalstis atbalstīt pasākumus, kas veicina šādu līdzdalību;

5. pauž bažas par progresa trūkumu attiecībā uz sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām 
pēdējos gados; tādēļ mudina Komisiju un dalībvalstis izvērtēt stratēģijas un pasākumus 
šajā jomā, un vai nu ieviest jaunus pasākumus, vai jaunas pieejas pašreizējo pasākumu 
īstenošanā situācijas uzlabošanai; uzsver nepieciešamību pēc saskaņotas rīcības, it īpaši 
Eiropas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas jaunā cikla un kopīgo principu 
elastdrošībai kontekstā;
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6. pauž bažas par pastāvīgu sieviešu un vīriešu izglītības līmeņa, no vienas puses, un 
situācijas darba tirgū, no otras puses, nesaskaņotību, sievietēm saņemot zemāku 
atalgojumu un piedzīvojot lēnāku virzību karjerā nekā vīriešiem, lai gan sieviešu 
izglītības rādītāji ir augstāki nekā vīriešiem; mudina Komisiju un dalībvalstis izpētīt šīs 
situācijas iemeslus un rast risinājumu;

7. mudina Komisiju un dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai cīnītos pret 
stereotipiem izglītībā, nodarbinātībā un plašsaziņas līdzekļos un uzsvērtu vīriešu lomu 
līdztiesības veicināšanā;

8. atzīmē sieviešu kontroles par viņu seksuālo un reproduktīvo tiesību ievērošanu 
svarīgumu sieviešu līdzdalībā; tādēļ atbalsta pasākumus un rīcību, kas uzlabo seksuālās 
un reproduktīvās veselības pakalpojumu pieejamību sievietēm un palielina viņu 
informētību par savām tiesībām un pieejamajiem pakalpojumiem;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt turpmākus pasākumus, lai uzlabotu sieviešu 
piekļuvi un dalību darba tirgū un sieviešu nodarbinātības kvalitāti, it īpaši īstenojot 
mūžizglītības programmas, kas radītas šim mērķim; mudina Komisiju izmantot Eiropas 
struktūrfondus šī mērķa sasniegšanai;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst uzmanību situācijai, kad sievietes palīdz 
dzīvesbiedriem lauksaimniecībā, raugoties gan no dzimumu līdztiesības perspektīvas, gan 
ņemot vērā faktu, ka sievietes ir neaizsargātākā stāvoklī nekā vīrieši; 

11. aicina dalībvalstis attīstīt kopīpašuma juridisko pamatu, lai nodrošinātu sieviešu tiesību 
lauksaimniecībā pilnīgu atzīšanu, pienācīgu aizsardzību sociālā nodrošinājuma jomā un 
viņu darba atzīšanu;

12. mudina dalībvalstis veicināt sieviešu uzņēmējdarbību rūpniecības sektorā un sniegt 
sievietēm finansiālu palīdzību uzņēmumu dibināšanā;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt par prioritāti un veltīt īpašu uzmanību 
neaizsargātākām sieviešu grupām, it īpaši invalīdēm, sievietēm ar apgādībā esošām 
personām, vecāka gadagājuma sievietēm, ieceļotāju un mazākumtautību sievietēm, un 
attīstīt mērķtiecīgus pasākumus viņu vajadzību apmierināšanai;

14. atzinīgi vērtē tādas konsultācijas starp Komisiju un sociālajiem partneriem, kuru mērķis 
ir juridiskā un nejuridiskā pamata uzlabošana profesionālās un privātās dzīves 
saskaņotības sekmēšanai, kā arī gaida šādu konsultāciju analīzi un no tās izrietošos 
priekšlikumus, it īpaši priekšlikumus attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu mātei, 
paternitātes atvaļinājumu, adopcijas atvaļinājumu un atvaļinājumu apgādībā esošu 
ģimenes locekļu kopšanai;

15. aicina dalībvalstis ieviest īpašus pasākumus sieviešu un vīriešu nevienlīdzības 
apkarošanai, ko izraisa pārtraukts nodarbinātības modelis, kas it īpaši rodas mātei bērna 
kopšanas atvaļinājuma vai apgādībā esošu ģimenes locekļu kopšanas atvaļinājuma
gadījumā, un mazināt tā negatīvo ietekmi uz karjeru, atalgojumu un tiesībām saņemt 
pensiju;
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16. atzīmē, ka profesionālās un privātās dzīves saskaņošana ir viena no pamata iespējām 
nodarbinātības palielināšanai un aicina Komisiju apkopot un izplatīt labu praksi, kas 
nodrošina efektīvu profesionālās un privātās dzīves līdzsvaru un lielāku vīriešu līdzdalību 
ģimenes dzīvē;

17. aicina dalībvalstis un reģionālās un vietējās iestādes uzlabot bērnu un aizgādībā esošu 
personu aprūpes pakalpojumu izveidi un labāku pieejamību saskaņā ar Barselonas 
mērķiem, kā arī nodrošināt šo pakalpojumu pieejamības saskaņotību ar sieviešu un 
vīriešu, kuru apgādībā ir bērni vai citas personas, pilnu darba laiku;

18. aicina atbildīgos uzņēmumu vadītājus ieviest elastīgus ģimenes politikas pasākumus 
darbaspēka vadības plānā, lai atvieglotu darbinieku atgriešanos darbā pēc pārtraukuma 
nodarbinātībā;

19. vērš Komisijas un dalībvalstu uzmanību uz nabadzības feminizāciju, kad sievietes, it 
īpaši vecāka gadagājuma sievietes un vientuļās mātes, ir pakļautas izolēšanas un 
nabadzības riskam, kā arī mudina tās ieviest pasākumus šīs tendences novēršanai;

20. lūdz Komisiju un dalībvalstis izveidot apmācības un īstenošanas instrumentus, kas ļauj 
visām iesaistītajām pusēm integrēt dzimumu perspektīvu to attiecīgajās kompetences 
jomās, tostarp, novērtējot politikas specifisko ietekmi uz sievietēm un vīriešiem;

21. mudina dalībvalstis un reģionālās un vietējās iestādes efektīvi izmantot spēkā esošos 
instrumentus, piemēram, rokasgrāmatas dzimumu perspektīvas integrācijai Komisijas 
īstenotajā nodarbinātības politikā;

22. atzinīgi vērtē Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidošanu un valdes locekļu 
iecelšanu, kas ir nodrošinājusi institūtu ar lēmumu pieņemšanas struktūru; taču pauž 
bažas par institūta direktora iecelšanu un mudina Komisiju labot šo situāciju;

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