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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā viena no vērtībām, uz kurām balstās Savienība, ir dzimumu līdztiesība, un Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 8. pantā ir noteikts, ka, veicot savas darbības, Savienība 
tiecas novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību, un 
tāpēc dzimumu līdztiesība ir jāintegrē visās tās politikas nostādnēs un jāņem vērā visos 
budžeta procedūras posmos, īstenojot integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un ievērojot dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā; tā kā 
Parlamenta un citu Savienības iestāžu uzticamībai ir būtiski, lai to iekšējās budžeta un 
budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras saskanētu ar to ārējām darbībām dzimumu 
līdztiesības veicināšanas jomā;

B. tā kā dzimuma aspektā budžeti nav neitrāli un tāpēc tie ir jāveido ar skaidru mērķi 
novērst diskrimināciju un panākt, ka sievietes un vīrieši no tiem gūst vienlīdz lielu 
labumu; 

C. tā kā Savienība ir apņēmusies īstenot ilgtspējīgas attīstības mērķus, to skaitā 5. mērķi 
par dzimumu līdztiesību;

D. tā kā Parlaments ir atkārtoti aicinājis nodrošināt pietiekamu finansējumu programmai 
“Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un panākt, ka minētās programmas īpašais mērķis 
saistībā ar programmu Daphne ir pēc iespējas pamanāmāks; tā kā Parlaments ir aicinājis 
turpināt visas darbības, kas saistītas ar vardarbības pret sievietēm apkarošanu, piešķirot 
neatkarīgu budžeta finansējumu minētā mērķa sasniegšanai arī programmā “Tiesības un 
vērtības” daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2021.–2027. gadam;

E. tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas darba tirgū, kā arī sabiedriskajā un 
politiskajā dzīvē un velta daudz vairāk laika nekā vīrieši neapmaksātiem 
mājsaimniecības darbiem un aprūpei;

F. tā kā priekšlikuma par Eiropas Savienības 2020. gada vispārējā budžeta projektu mērķis 
ir turpināt atbalstu stratēģiskām investīcijām un ilgtspējīgai izaugsmei, lai uzlabotu 
ekonomikas kohēziju un radītu darbvietas, jo īpaši jauniešiem, gados vecākiem 
cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti; tā kā šajā sakarībā ir svarīgi arī pievērsties 
sieviešu, tostarp LGBTI sieviešu, dalībai darba tirgū, cita starpā investējot līdzekļus 
infrastruktūrā un sabiedriskajos pakalpojumos, lai atbalstītu darba un privātās dzīves 
līdzsvaru, un palielinot sieviešu iespējas visās ekonomikas nozarēs, arī digitālajā 
ekonomikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā un zinātnes, 
tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomā, kā arī iespējas ieņemt 
vadošus amatus, un atšķirību samazināšanai attiecībā uz sieviešu un vīriešu 
nodarbinātību un darba samaksu;

G. tā kā digitalizācija būtiski ietekmē darba tirgu, cita starpā radot jaunas darba iespējas un 
elastīgus darba apstākļus, piemēram, tāldarbu, kas varētu būt instruments labākai 
profesionālo un ģimenes pienākumu saskaņošanai gan sievietēm, gan vīriešiem;
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H. tā kā dzimumu līdztiesība ir viens no Savienības pamatmērķiem, taču joprojām saņem 
stipri par maz finansējuma; 2019. gadā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts 
konstatēja, ka tikai 1 % no 2020. gada Savienības budžetā paredzētā Savienības 
strukturālo un investīciju fondu finansējuma ir rezervēts dzimumu līdztiesības 
veicināšanai; tā kā dzimumu nevienlīdzība un diskriminācija dzimuma dēļ nes smagus 
ekonomiskos zaudējumus gan sievietēm, gan visai sabiedrībai: Pasaules Banka lēš, ka 
sieviešu un vīriešu darba samaksas nevienlīdzības dēļ ir zaudēti ap 145 triljoniem EUR 
no cilvēkkapitāla vērtības; saskaņā ar UN Women 2016. gadā sniegto informāciju 
Anglijā un Velsā vien vardarbība ģimenē nes ap 33 miljardiem dolāru lielus zaudējumus 
gadā,

1. vēlreiz stingri prasa veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, visos līmeņos atbalstot 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanu budžeta procedūrā, arī sarunu par nākamo DFS noslēguma posmā, un 
izmantot budžeta izdevumus kā efektīvu instrumentu pašreizējās nevienlīdzības 
apkarošanai un dzimumu līdztiesības, arī LGBTI sieviešu un vīriešu līdztiesības, 
veicināšanai; atgādina, ka dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā 
ir metodika, kas jāpiemēro visām Savienības budžeta pozīcijām; atgādina, cik svarīgi ir 
piešķirt vairāk līdzekļu dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, lai gūtu būtiskus 
panākumus, un to, ka šajā saistībā ir labāk jāvirza un jāuzrauga Savienības finansējums, 
jo īpaši tajās dalībvalstīs, kuras pārkāpj tiesiskumu un kurās vērojama pretreakcija uz 
sieviešu tiesībām;

2. uzsver, ka dzimumu līdztiesības principa ievērošanai budžeta plānošanā ir jākļūst par 
budžeta procedūras neatņemamu daļu visās budžeta pozīcijās, ne tikai programmās, 
kurās dzimuma jautājumam ir vispamanāmākā ietekme, lai budžeta izdevumi tādējādi 
kļūtu par efektīvu instrumentu dzimumu līdztiesības veicināšanai;

3. atgādina, ka dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir viens no 
aspektiem plašākā stratēģijā integrētas pieejas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, un 
norāda, ka ir svarīgi integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai īstenot visos 
politikas cikla posmos;

4. atgādina, ka viena no prasībām dzimumu līdztiesības principa ievērošanai budžeta 
plānošanā ir paredzēt neatkarīgas budžeta pozīcijas mērķtiecīgām darbībām, kas 
saistītas ar dzimumu līdztiesības mērķiem; tāpēc atkārtoti prasa arī paredzēt neatkarīgu 
budžeta pozīciju programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” mērķim, kas attiecas 
uz dzimumu līdztiesības veicināšanu un integrētas pieejas dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai sekmēšanu;

5. pauž nožēlu par pēdējo gadu tendenci samazināt Savienības finansējumu, ko sniedz 
nolūkā apkarot visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, un atkārtoti prasa 
palielināt programmas Daphne īpašajam mērķim paredzētos līdzekļus pašreizējā 
programmā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un saglabāt šo palielinājumu 
programmā “Tiesības un vērtības”; aicina nodrošināt pietiekama finansējuma 
pieejamību darbībām, kuru mērķis ir apkarot gan vardarbību pret sievietēm un 
meitenēm, arī sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, gan cilvēku tirdzniecību (jo īpaši 
seksuālas izmantošanas nolūkā), efektīvi īstenojot Eiropas Padomes Konvenciju par 
vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu; aicina 
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Komisiju atbalstīt programmas un pasākumus, ar kuriem īpaši apkaro aizskarošu 
izturēšanos, jo īpaši seksuālu uzmākšanos;

6. aicina dalībvalstis nekavējoties ratificēt Stambulas konvenciju par vardarbības pret 
sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, īpašu uzmanību pievēršot 
konvencijas nozīmei sieviešu un meiteņu aizsardzībā pret vardarbību un no tās 
izrietošajai ekonomiskajai ietekmei uz cietušajām un sabiedrību; aicina attiecīgos 
Savienības līdzekļus izmantot, lai palīdzētu dalībvalstīm sagatavoties vai turpināt 
gatavošanos Stambulas konvencijas īstenošanai;

7. uzsver, ka programmā, ar ko nākamajā DFS periodā tiks aizstāta programma “Tiesības, 
vienlīdzība un pilsonība”, ir jāturpina visas darbības, kuras vērstas uz visu veidu 
vardarbības pret sievietēm apkarošanu, piešķirot neatkarīgu budžeta finansējumu 
dzimumbalstītas vardarbības pret sievietēm apkarošanai un īpašu uzmanību pievēršot 
cilvēku tirdzniecības un seksuālās izmantošanas, kā arī t. s. goda kultūras un ar godu 
saistītas vardarbības apkarošanai;

8. uzsver, ka ir vajadzīgs īpašs finansējums, lai atbalstītu visneaizsargātākās sievietes un 
meitenes mūsu sabiedrībā, jo īpaši sievietes ar invaliditāti, sievietes bēgles un sievietes, 
kas cietušas no cilvēku tirdzniecības un ļaunprātīgas izmantošanas; šajā sakarībā 
atbalsta saistību un maksājumu apropriāciju palielināšanu abās programmas “Tiesības, 
vienlīdzība un pilsonība” sadaļās;

9. uzsver, ka ir jāpalielina budžeta piešķīrumi, ar kuriem tiek atbalstītas sieviešu iespējas 
saņemt seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpi un izmantot ar to saistītās tiesības 
gan Savienībā, gan ārpus tās, jo šīs iespējas tiek aizvien vairāk apdraudētas;

10. aicina Savienību atbalstīt sieviešu tiesību organizācijas, aktīvistus un to darbu, kā arī 
palielināt to pārstāvību ES lēmumu pieņemšanas procesos;

11. atkārtoti prasa palielināt no Savienības struktūrfondiem piešķirtos līdzekļus sieviešu 
ekonomisko un sociālo tiesību aizsardzībai, jo īpaši īstenojot pasākumus nolūkā 
palielināt sieviešu dalību darba tirgū un veicot investīcijas kvalitatīvos sabiedriskajos 
aprūpes pakalpojumos;

12. uzsver, ka ir svarīgi izmantot Eiropas strukturālos un investīciju fondus, proti, Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un Eiropas Sociālo fondu (ESF), lai veicinātu 
sieviešu nodarbinātību, cita starpā finansējot kvalitatīvus un cenas ziņā pieejamus 
aprūpes pakalpojumus;

13. prasa piešķirt budžeta finansējumu sieviešu uzņēmējdarbības un sieviešu ekonomiskās 
neatkarības atbalstam, kā arī nodrošināt un veicināt sieviešu piekļuvi specializētai 
profesionālajai apmācībai, izmaksu ziņā pieņemamiem aizdevumiem un pašu kapitāla 
finansējumam, izmantojot Savienības programmas un fondus, piemēram, COSME, 
“Apvārsnis 2020” un ESF, lai pēc iespējas palielinātu sieviešu dalību darba tirgū, jo 
īpaši attiecībā uz vientuļajām mātēm, aprūpētājām un sievietēm, kas atgriežas darba 
tirgū pēc ilgāka pārtraukuma, uzlabojot viņu nodarbinātības iespējas; attiecībā uz 
minētajiem fondiem, kam būtu jānodrošina pietiekami līdzekļi, prasa atbalstīt dzimumu 
līdztiesības veicināšanu ar izglītības un veselības aprūpes starpniecību un katrā 
programmā vairāk integrēt dzimumperspektīvu un dzimumu līdztiesības sasniegšanas 
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mērķi;

14. ar bažām norāda uz to, ka ar IKT saistītus priekšmetus studē maz sieviešu, un atkārtoti 
uzsver, ka ir jāatjauno Komisijas ierosinātais budžets šajā jomā; piebilst — lai novērstu 
digitālo plaisu starp sievietēm un vīriešiem, ir nepieciešams pienācīgs finansējums, kas 
ļautu uzlabot izglītību, atbalstīt sievietes uzņēmējas digitālajā nozarē un īstenot plašākas 
izpratnes veicināšanas kampaņas;

15. uzsver, ka ir jānovērš digitālā plaisa starp sievietēm un vīriešiem, kuras dēļ darba tirgū 
pastāv būtiskas atšķirības, un tādēļ ir jāpiešķir līdzekļi izglītībai un apmācībai, kā arī 
pašnodarbinātu sieviešu atbalstam;

16. uzsver, ka ir jāpiešķir līdzekļi sieviešu intereses par digitālo ekonomiku un tādām 
nozarēm kā IKT un STEM veicināšanai un viņu atbalstam šajā saistībā;

17. uzsver, ka ir svarīgi piešķirt pietiekamu finansējumu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai, lai cīnītos pret ārkārtīgi augstajiem jauniešu bezdarba rādītājiem; prasa 
nodrošināt meiteņu un jaunu sieviešu vienlīdzīgu dalību minētās iniciatīvas pasākumos 
un pievērst īpašu uzmanību viņām paredzētam kvalitatīvam apmācības un 
nodarbinātības piedāvājumam, jo īpaši digitālajā ekonomikā un IKT un STEM nozarē, 
kur sievietes ir ļoti maz pārstāvētas gan izglītībā un apmācībā, gan nodarbinātībā, un tā 
rezultātā starp sievietēm un vīriešiem veidojas digitālā plaisa; uzskata, ka tādiem 
pasākumiem kā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva būtu ne vien jāpalīdz jauniešiem 
pievienoties darbaspēkam, bet arī jāveicina kvalitatīva nodarbinātība; ir pārliecināts, ka 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī tam, lai tiktu finansēta kvalitatīva apmācība tādos 
jautājumos kā seksisms, seksuāla uzmākšanās, personas aizskaršana darba vietā un 
naida runa, un jāatbalsta meiteņu, jaunu sieviešu, zēnu un jaunu vīriešu vienlīdzīga 
dalība;

18. atgādina, ka ļoti daudz bēgļu un patvēruma meklētāju, kas ierodas Savienībā, ir sievietes 
un bērni; uzsver, ka integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ir arī viens no 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) pamatprincipiem, un atkārtoti prasa 
migrācijas un patvēruma politikā ņemt vērā arī dzimuma aspektu un piešķirt līdzekļus 
īpaši tam, lai novērstu vardarbību dzimuma dēļ, kā arī nodrošināt piekļuvi veselības un 
reproduktīvās veselības aprūpei un ar to saistīto tiesību ievērošanu;

19. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu budžetu cilvēces attīstībai, lai īstenotu 
programmu 2030. gadam un sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus, to skaitā 5. IAM; 
atgādina par Savienības apņemšanos 20 % no oficiālās attīstības palīdzības investēt 
cilvēces attīstībā un aicina piešķirt atbilstīgu finansējumu cilvēces attīstībai, lai 
atbalstītu pasākumus un projektus, kuru mērķis ir izskaust sieviešu un bērnu nabadzību, 
panākt labāku integrāciju darba tirgū, novērst sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību, 
apkarot vardarbību, kas vērsta pret sievietēm, bērniem un jauniešiem, un uzlabot 
piekļuvi veselības aprūpei, arī attiecībā uz seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to 
saistītajām tiesībām, un šādas aprūpes sniegšanu, izglītību, dzimumu līdztiesību un 
sociālo aizsardzību saskaņā ar programmu “Vispārējie sabiedriskie labumi un 
problēmas”;

20. prasa arī turpmāk ārējās darbības programmās, arī izmantojot attīstības sadarbības 
instrumentu, piešķirt budžetu sieviešu dzimumorgānu kropļošanas novēršanai;
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21. uzsver, ka pēdējās desmitgades laikā līdz ar ekonomiskās un finanšu krīzes sākšanos ir 
palielinājusies ekonomiskā, sociālā, darba tirgus un dzimumu nevienlīdzība dalībvalstīs 
un starp tām; atgādina par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta svarīgo lomu, veicinot 
informētību par dzimumu nevienlīdzības apmēru Savienībā un tās cēloņiem, un prasa 
gādāt par to, lai institūtam būtu atbilstīgs budžets, personāls un neatkarība, tādējādi 
nodrošinot netraucētu institūta darbību un vērienīgu projektu īstenošanu; turklāt prasa 
piešķirt vairāk līdzekļu diskriminācijas aizlieguma un līdztiesības veicināšanai veltītajai 
budžeta pozīcijai;

22. norāda, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts 2019. gadā atzina, ka integrēta pieeja 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai tiek uzskatīta par jautājumu, kam ir maza ietekme 
uz finansēšanas programmu faktisko saturu; tāpēc prasa īstenot stingrus un 
visaptverošus pasākumus nolūkā uzlabot dzimuma aspekta integrēšanas centienus, cita 
starpā no jauna vairāk uzmanības pievērst pārskatatbildības un pārredzamības 
veicināšanai saistībā ar fiskālo plānošanu un veicināt uz dzimumu līdztiesības principa 
balstītu līdzdalību budžeta procesā;

23. jo īpaši iesaka palielināt finansējumu maternitātes, vecāku stāvokļa un agrīnas bērnības 
aizsardzības veicināšanai, īstenojot attiecīgās programmas; šajā nolūkā prasa īpašu 
nozīmi ES 2020. gada budžetā piešķirt mātes un bērna veselībai; turklāt iesaka 
nodrošināt finansējumu barošanas ar krūti aizsardzībai, veicināšanai un atbalstam, 
tādējādi sekmējot centienus sasniegt Pasaules Veselības organizācijas mērķi līdz 
2025. gadam panākt, ka 50 % bērnu visā pasaulē savos pirmajos sešos dzīves mēnešos 
tiek baroti tikai ar krūti, un tādēļ līdz ar citiem pasākumiem būtu jānodrošina, ka 
maternitātes un paternitātes atvaļinājums ir gana ilgs un pietiekami labi apmaksāts;

24. prasa ar budžeta piešķīrumiem mērķtiecīgi pievērsties īpašajām vajadzībām, ko izjūt 
dažādas sieviešu grupas, kuras saskaras ar visdažādākajām ekonomiska rakstura 
problēmām, cita starpā (bet ne tikai) menstruālās higiēnas preču nabadzību meiteņu 
vidū, vientuļo pensionāru sieviešu ekonomisko nenodrošinātību, sieviešu un vīriešu 
pensiju atšķirību, neatalgotiem aprūpes pienākumiem un laika trūkumu, no kā cieš 
mātes un aprūpētājas, kā arī afrikāņu, aziātu vai etnisko minoritāšu izcelsmes sieviešu 
sociāli ekonomisko atstumtību un diskrimināciju nodarbinātībā.
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