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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir viena no vērtībām, uz kurām balstās Savienība, un 
Savienība ir apņēmusies veicināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
visās savās darbībās, kā noteikts LESD 8. pantā;

B. tā kā dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir integrētas pieejas 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai piemērošana budžeta procesā un nozīmē budžetu 
izvērtējumu no dzimumu viedokļa, iekļaujot dzimumu perspektīvu visos budžeta 
procesa līmeņos un pārstrukturējot ieņēmumus un izdevumus, lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību1,

1. atgādina, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) tika izveidots, lai sekmētu 
un stiprinātu dzimumu līdztiesības veicināšanu Savienībā, cita starpā integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās attiecīgajās Savienības politikas jomās un no 
tām izrietošajās valstu politikas jomās, cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī 
veicinātu Savienības iedzīvotāju izpratni par dzimumu līdztiesību, un atzinīgi vērtē to, 
ka par prioritāti ir noteikts darbs vairākās jomās, kurās tiek sasniegti kvalitatīvi rezultāti 
un nodrošināta liela pamanāmība, nezaudējot koncentrēšanos uz dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu;

2. atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā būtiski palielinājās EIGE komunikācijas darbību 
sasniegtā auditorija un ka lietotāji ir atzinīgi novērtējuši tā publikācijas, un tas ir 
palīdzējis Savienībā izplatīt dzimumu līdztiesības vēstījumus un uzlabot iedzīvotāju 
izpratni;

3. atzinīgi vērtē EIGE dalību Eiropas tieslietu un iekšlietu aģentūru tīklā un vērtīgo 
devumu attiecībā uz dzimumu līdztiesības aspektiem;

4. pieņem zināšanai to, ka EIGE ir panācis progresu dažu ārējā novērtējumā (2015) sniegto 
ieteikumu īstenošanā; atzinīgi vērtē EIGE centienus pāriet uz tādu struktūru, kas 
orientēta uz projektiem, jo tas palielinās iekšējo sinerģiju un veicinās zināšanu apmaiņu 
starp nodaļām; pauž gandarījumu par to, ka EIGE ir sācis īstenot rīcības plānu 
ieteikumu izpildei, un aicina Institūtu turpināt šo procesu, lai uzlabotu pārvaldību un 
efektivitāti;

5. atzinīgi vērtē pastāvīgo sadarbību starp EIGE un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komiteju un pauž atzinību par EIGE ieguldījumu komitejas darbā, arī 
saistībā ar pētījumu par dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā un 
šādas pieejas veicināšanu un saistībā ar dzimumu aspektiem cilvēku tirdzniecībā; šajā 
saistībā jo īpaši atzinīgi vērtē EIGE ieguldījumu attiecībā uz dzimumu perspektīvas 
integrēšanu Cilvēku tirdzniecības novēršanas direktīvā un Direktīvā par cietušo 
tiesībām;

                                               
1 https://rm.coe.int/1680596143
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6. norāda, ka EIGE ir cieši jāsadarbojas ne vien ar Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komiteju, bet arī ar citām Parlamenta komitejām, lai labāk īstenotu integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai politikas nostādnēs un pasākumos; prasa 
piešķirt EIGE papildu finansējumu tā darbinieku skaita palielināšanai, jo tas ļaus EIGE
sniegt palīdzību galvenajām ieinteresētajām personām, piemēram, īstenojot dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā un citus instrumentus integrētas 
pieejas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

7. atbalsta EIGE darbu, kas ar pētījumiem un izpēti dod iespēju FEMM komitejai gūt 
oficiālus, kvalitatīvus un ideoloģiski neietekmētus datus, bez kuriem nav iespējams 
pienācīgi veikt tās darbu;

8. atzinīgi vērtē EIGE sasniegumus 2017. gadā, jo īpaši 2017. gada dzimumu līdztiesības 
indeksa publicēšanu, saskaņotu definīciju un rādītāju izstrādi uz dzimumu balstītas 
vardarbības jomā un paplašināto platformu un instrumentus, ar ko īsteno integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; pauž gandarījumu par jauno indeksa 
elementu, kas pievēršas atšķirībām starp dažādām sieviešu un vīriešu grupām, un to, ka 
indekss tiks katru gadu atjaunināts, sākot ar 2019. gadu; aicina izstrādāt vairāk 
metodisko rīku, lai labāk nodrošinātu dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu visās 
politikas nostādnēs un pasākumos; 

9. pieņem zināšanai, ka EIGE ir veicis pasākumus saistībā ar ziņojumiem par Aģentūrā 
notikušu seksuālu uzmākšanos tās darbiniecēm un praktikantēm; uzsver, ka Aģentūrai ir 
jābūt paraugam seksuālas uzmākšanās apkarošanā un drošības un cieņas nodrošināšanā 
visiem tās darbiniekiem; atbalsta EIGE, tam īstenojot absolūtas neiecietības politiku 
pret seksuālu uzmākšanos;

10. stingri iesaka, lai EIGE kā Eiropas Savienības specializēto zināšanu centrs dzimumu 
līdztiesības jautājumos tiktu norīkots uzraudzīt Stambulas konvencijas īstenošanu;

11. pauž nožēlu par pastāvīgā budžeta samazinājumu riska un nepietiekamo cilvēkresursu 
apstākļiem, kādos EIGE nākas strādāt;

12. pauž atzinību par EIGE darbu digitalizācijas jautājumā un atzinīgi vērtē tā projektu, kas 
vērsts uz darba un privātās dzīves līdzsvaru, sieviešu un vīriešu algu un pensiju 
atšķirībām un dzimumsensitīva parlamentārā instrumenta izstrādi;

13. pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas atzinumu EIGE gada pārskati visos 
būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī un 
darbības rezultātus, naudas plūsmas un aktīvos notikušās izmaiņas minētajā datumā 
noslēgtajā gadā, kā to nosaka Finanšu regulas noteikumi un Komisijas galvenā 
grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

14. norāda uz Revīzijas palātas atzinumu, ka EIGE 2017. gada 31. decembrī slēgtā finanšu 
gada pārskatiem pakārtotie ieņēmumi un maksājumi visos būtiskajos aspektos ir 
likumīgi un pareizi;

15. atzinīgi vērtē to, ka ir piemērots Revīzijas palātas 2016. gada konstatējums par 
apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības, pārnesumu līmeni III sadaļā (darbības 
izdevumi); aicina EIGE apsvērt Revīzijas palātas konstatējumu attiecībā uz paziņojumu 
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par vakancēm publicēšanu Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai 
palielinātu pārredzamību un publicitāti un ļautu iedzīvotājiem vienkopus iepazīties ar 
dažādu Eiropas Savienības iestāžu un aģentūru publicētajām vakancēm;

16. pamatojoties uz patlaban pieejamajiem datiem, uzskata, ka EIGE direktoram var sniegt 
apstiprinājumu par 2017. finanšu gada budžeta izpildi.
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