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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no vērtībām, uz kurām Savienība ir balstīta 

un kuras Savienība veicina; 

B. tā kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis piešķirt pietiekamu finansējumu 

programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” īpašajam mērķim “Daphne” un pēc 

iespējas veicināt tā pamanāmību, lai sievietes un meitenes aizsargātu pret vardarbību; 

C. tā kā viens no Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projekta 

galvenajiem mērķiem ir stratēģiskas investīcijas un ilgtspējīga izaugsme nolūkā atbalstīt 

ekonomikas kohēziju un radītu darbvietas, īpaši jauniešiem; tā kā šajā sakarībā ir svarīgi 

koncentrēties arī uz sieviešu potenciāla stiprināšanu visās ekonomikas nozarēs, tostarp 

digitalizētajā ekonomikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā un 

zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomā (STEM); tā kā, īpašu 

uzmanību pievēršot ar dzimumu saistītiem jautājumiem šajās jomās, ir jācenšas novērst 

visai Savienībai raksturīgā ievērojamā plaisa starp dzimumiem un prasmju trūkums IKT 

un STEM nozarēs;  

D. tā kā piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem ir izšķiroši svarīga sieviešu 

ekonomiskajai neatkarībai un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai, jo sabiedriskie 

pakalpojumi joprojām ir nozīmīga sieviešu nodarbinātības nozare, 

1. atkārtoti prasa budžeta procedūrā ievērot dzimumu līdztiesības principu un izmantot 

budžeta izdevumus kā efektīvu instrumentu sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanai; 

atgādina, ka dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir metodika, 

kas jāattiecina uz visām Savienības budžeta pozīcijām, nevis tikai uz programmām, 

kurās ietekme uz dzimumu līdztiesību šķiet visiespējamākā; 

2. iesaka izstrādāt budžeta plānu, lai īstenotu integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanai Savienības iestādēs; atgādina, ka dzimumu līdztiesības aspekta 

integrēšana ir juridisks pienākums, kas tieši izriet no Līgumiem; 

3. uzsver, ka ir jāpalielina resursi īpašajam mērķim “Daphne” atbilstoši iepriekšējā 

plānošanas periodā piešķirtajam finansējumam un nākamās daudzgadu finanšu shēmas 

sagatavošanas nolūkos ir jāizveido atsevišķa budžeta pozīcija šim īpašajam mērķim, jo 

dzimumu līdztiesības mērķu prioritāti bieži vien pazemina citi politikas mērķi, kuri ir 

iekļauti tajā pašā budžeta pozīcijā; 

4. uzsver, ka ir nepieciešams finansējums, lai īpaši atbalstītu sievietes un meitenes, kas 

mūsu sabiedrībā ir visneaizsargātākās — īpaši sievietes ar invaliditāti, bēgles un cilvēku 

tirdzniecības un vardarbības upurus; 

5. prasa piešķirt finansējumu sieviešu uzņēmējdarbības atbalstam, kā arī nodrošināt un 

veicināt sieviešu piekļuvi aizdevumiem un pašu kapitāla finansējumam, izmantojot 

Savienības programmas un fondus, piemēram, COSME, “Apvārsnis 2020” un Eiropas 
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Sociālo fondu; 

6. atzinīgi vērtē Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas turpmāku finansēšanu; prasa 

nodrošināt meiteņu un jaunu sieviešu līdzvērtīgu dalību minētās iniciatīvas pasākumos 

un pievērst īpašu uzmanību viņām paredzētiem kvalitatīviem apmācības un 

nodarbinātības piedāvājumiem, tostarp tādās jomās kā digitalizētā ekonomika, IKT un 

STEM; 

7. pieņem zināšanai ierosināto nelielo budžeta palielinājumu Eiropas Dzimumu 

līdztiesības institūtam (EIGE); uzsver, ka jebkāds eventuāls Eiropas novērošanas centrs 

feminicīda vai vardarbības pret sievietēm jautājumos būtu jāveido EIGE ietvaros, lai 

varētu efektīvi un sinerģiski izmantot tā speciālās zināšanas un pieejamos resursus; 

prasa minēto jauno uzdevumu izpildes nolūkā palielināt tā budžetu un darbinieku štatu 

sarakstu; 

8. pauž nožēlu par to, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fondā nav ietverta dzimumu 

perspektīva, un uzsver, ka nav iespējams panākt veiksmīgu atlabšanas procesu, nerisinot 

krīžu radīto ietekmi uz sievietēm. 



 

AD\1135163LV.docx 5/6 PE606.300v02-00 

 LV 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU 
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ 

Pieņemšanas datums 25.9.2017    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

13 

3 

2 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Maria Arena, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Arne Gericke, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Marijana Petir, 

Terry Reintke, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna 

Záborská 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Eleonora Forenza, Edouard Martin 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Marie-Christine Arnautu, Jane Collins, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Axel Voss, Tiemo Wölken 

 



 

PE606.300v02-00 6/6 AD\1135163LV.docx 

LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA 

13 + 

ALDE Angelika Mlinar 

GUE/NGL Malin Björk, Eleonora Forenza, Ángela Vallina 

PPE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, David Martin, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo 

Wölken 

Verts/ALE Terry Reintke 

 

3 - 

ECR Arne Gericke 

EFDD Jane Collins 

ENF Marie-Christine Arnautu 

 

2 0 

PPE Marijana Petir, Anna Záborská 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 

 


