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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 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 veicināt un nodrošināt to, lai 
attiecīgajās Savienības politikas jomās tiktu izmantota integrēta pieeja dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai, dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta 
plānošanā un ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējums, savukārt Revīzijas 
palātu — tās ziņojumā par Savienības budžeta izpildi iekļaut ar dzimumu līdztiesību 
saistītu perspektīvu, tostarp pēc dzimuma sadalītus datus,

1. uzsver, ka sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība būtu jāintegrē un jānodrošina visās 
politikas jomās; tādēļ atkārtoti aicina dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā 
īstenot visos budžeta procesa posmos, tostarp budžeta izpildē un tās novērtēšanā;

2. 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;

3. atkārtoti prasa programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (REC) 2014.–
2020. gadam budžeta pozīcijās konkrēti norādīt katram programmas uzdevumam 
piešķirtos līdzekļus, kas paredzēti dzimumu līdztiesībai, lai nodrošinātu pienācīgu 
atbildību par šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem;

4. atkārtoti aicina izveidot atsevišķu budžeta pozīciju programmas Daphne īpašajam 
mērķim, lai apliecinātu Savienības apņemšanos apkarot vardarbību pret sievietēm un 
meitenēm; prasa palielināt resursus šajā budžeta pozīcijā un novērst programmai 
Daphne paredzēto līdzekļu samazinājumu 2014.-2020. gada laikposmā; aicina pastāvīgi 
censties palielināt informētību par dotācijām, kas iekļautas programmas Daphne īpašajā 
mērķī, kā arī īstenot pasākumus, kas vērsti uz to, lai padarītu ar to saistītās 
administratīvās procedūras lietotājiem draudzīgākas;

5. prasa, lai dzimumu līdztiesība tiktu skaidri norādīta 3. izdevumu kategorijā “Drošība un 
pilsoniskums” kā pilsoņu pamattiesības;

6. atkārtoti aicina Komisiju apsvērt dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta 
plānošanā visos budžeta procesa posmos, tostarp budžeta izpildē un tās novērtēšanā, arī 
attiecībā uz ESIF, ESF, ERAF un pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, lai cīnītos pret 
diskrimināciju dalībvalstīs; uzsver, ka saskaņā ar iniciatīvu „Uz rezultātiem vērsts 
budžets” un lielākas uzmanības pievēršanu darbības rezultātiem budžeta plānošanā, 
izpildē un izvērtēšanā būtu jāiekļauj vienots skaitļos izsakāmu rezultātu un ietekmes 
rādītāju kopums, kas ļautu labāk novērtēt budžeta izpildi no dzimumu līdztiesības 
aspekta;
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7. prasa palielināt pārredzamību un īstenot mērķtiecīgas darbības, lai ES ārējā darbībā 
sasniegtu ar dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām, tostarp ar seksuālo un 
reproduktīvo veselību un ar to saistītajām tiesībām, saistītos mērķus;

8. uzsver, ka integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ir arī viens no 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) pamatprincipiem, un prasa iekļaut 
ar sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību saistītas mērķtiecīgas darbības ar īpašām 
budžeta pozīcijām, lai migrācijas un patvēruma politikā ņemtu vērā dzimumu 
līdztiesības aspektu;

9. pauž nožēlu par to, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fondā (ESIF) nav ietverta 
dzimumu perspektīva; uzsver, ka ESIF būtu jāietver dzimumu perspektīva, jo Eiropas 
Savienība nekad pilnīgi un apmierinoši neatgūsies no nesenajām ekonomikas krīzēm, ja 
vien netiks novērsta to ietekme uz sievietēm, kuras lielākajā daļā gadījumu krīzes ir 
skārušas vissmagāk;

10. prasa, lai ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējums būtu daļa no vispārējiem 
ex ante nosacījumiem ES līdzekļu saņemšanai, un vākt pa dzimumiem sadalītus datus 
par atbalsta saņēmējiem un dalībniekiem;

11. uzsver, ka dzimumperspektīva ir jāņem vērā Eiropas tiesu sistēmās, un pauž nožēlu par 
to, ka atbalsts tiesu sistēmās īstenotām procedūrām, kas cietušajiem būtu draudzīgas un 
būtu dzimumdelikātas, netiek uzskatīts par vienu no programmas “Tiesiskums” 
īpašajiem mērķiem;

12. pauž nožēlu par to, ka to sieviešu īpatsvars, kas piedalījās sieviešu uzņēmējdarbības 
pasākumos, ir bijis neliels, un prasa īstenot ievērojamus centienus budžeta izpildē, lai 
atbalstītu sieviešu uzņēmējdarbību un nodarbinātību.
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