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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no vērtībām, uz kurām balstās Eiropas 

Savienība, un Savienība ir apņēmusies veicināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanai visās savās darbībās, kā noteikts LESD 8. pantā; 

B. tā kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis Komisiju izmantot dažādās Savienības 

politikas jomās integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, ievērot dzimumu 

līdztiesības principu budžeta plānošanā un izstrādāt ietekmes uz dzimumu līdztiesību 

novērtējumu, savukārt Revīzijas palātu — tās novērtējumā par Savienības budžeta 

izpildi iekļaut ar dzimumu līdztiesību saistītu perspektīvu, 

1. uzsver, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība būtu jānodrošina visās politikas jomās; tādēļ 

atkārtoti aicina visos budžeta procesa posmos, tostarp budžeta izpildē un tās 

novērtēšanā, īstenot dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā; 

2. pauž nožēlu par to, ka budžeta pozīcijās, kas iekļautas programmā “Tiesības, 

vienlīdzība un pilsonība” 2014.–2020. gadam, nav precizēts līdzekļu apmērs, kas 

piešķirts katram no programmas mērķiem, kuri ir saistīti ar dzimumu līdztiesību; 

atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā sadarbības tīkls “Sievietes pret vardarbību” un Eiropas 

Sieviešu lobijs saņēma dotācijas vardarbības pret sievietēm apkarošanas un dzimumu 

līdztiesības jomā; 

3. prasa, lai 3. izdevumu kategorijā “Drošība un pilsonība” tiktu skaidri minēta dzimumu 

līdztiesība; 

4. atkārtoti aicina saglabāt atsevišķu budžeta pozīciju programmas “Daphne” īpašajam 

mērķim un palielināt tai paredzēto resursu apmēru, tādējādi apvēršot periodā no 

2014. gada līdz 2020. gadam vērojamo tendenci samazināt programmai “Daphne 

paredzētos līdzekļus; 

5. 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; 

6. uzsver, ka integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai ir viens no Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda (AMIF) pamatprincipiem; tomēr pauž nožēlu par to, ka trūkst 

mērķtiecīgu darbību dzimumu līdztiesības jomā, kurām būtu paredzētas īpašas budžeta 

pozīcijas, lai gan Parlaments ir atkārtoti aicinājis dzimumu dimensiju ņemt vērā arī 

migrācijas un patvēruma politikas jomā; 

7. atkārtoti prasa iekļaut Savienības budžeta izpildes rezultātu rādītāju kopumā arī 

dzimumu līdztiesības rādītājus, pienācīgi ņemot vērā pareizas finanšu pārvaldības 

principu, proti, saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu; 

8. prasa noteikt ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējumu par daļu no vispārējiem 
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ex ante nosacījumiem ES līdzekļu saņemšanai un, kad vien iespējams, vākt pa 

dzimumiem sadalītus datus par saņēmējiem un dalībniekiem; 

9. atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā Eiropas Sociālā fonda pasākumos abu dzimumu dalība 

bija relatīvi līdzsvarota (52 % sieviešu un 48 % vīriešu); 

10. prasa, lai nākamajā DFS Parlaments, Padome un Komisija, pievienojot DFS kopīgu 

deklarāciju, no jauna apņemtos strādāt dzimumu līdztiesības jomā, tostarp apņemtos 

ievērot dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā un efektīvi uzraudzīt šīs 

deklarācijas īstenošanu ikgadējā budžeta procedūrā, iekļaujot jaunās DFS regulas 

pārskatīšanas klauzulā attiecīgu noteikumu. 
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