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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 Eiropas Savienība ir cita starpā balstīta uz sieviešu un vīriešu līdztiesības vērtību 
un Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. pantā ir noteikts, ka šādas līdztiesības 
veicināšana ir viens no Savienības pamatprincipiem;

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

C. 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; 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 (STEM) jomā,

1. atkārtoti prasa veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, pēc iespējas atbalstot integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu 
budžeta procedūrā, tostarp sarunu par nākamo DFS noslēdzošajā posmā, un budžeta 
izdevumus izmantot kā efektīvu instrumentu sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanai;

2. atkārtoti prasa palielināt programmas Daphne konkrētajam mērķim paredzētos līdzekļus 
pašreizējā programmā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un saglabāt šo palielinājumu 
programmā “Tiesības un vērtības”; aicina nodrošināt, lai minētais finansējums būtu 
pieejams darbībām, kuru mērķis ir apkarot vardarbību pret sievietēm un cilvēku 
tirdzniecību, efektīvi īstenojot Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret 
sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu;

3. 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, bērniem un jauniešiem apkarošanu, piešķirot neatkarīgu 
budžeta finansējumu programmai Daphne un īpašu uzmanību pievēršot cilvēku 
tirdzniecības apkarošanai;

4. prasa piešķirt budžeta finansējumu sieviešu uzņēmējdarbības un sieviešu ekonomiskās 
neatkarības atbalstam, kā arī nodrošināt un veicināt sieviešu piekļuvi aizdevumiem un 
pašu kapitāla finansējumam, izmantojot Savienības programmas un fondus, piemēram, 
COSME, “Apvārsnis 2020” un Eiropas Sociālo fondu;

5. atzinīgi vērtē Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansēšanas turpināšanu; prasa 
nodrošināt meiteņu un jaunu sieviešu vienlīdzīgu dalību minētās iniciatīvas pasākumos un 
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pievērst īpašu uzmanību viņām paredzētiem kvalitatīviem apmācības un nodarbinātības 
piedāvājumiem, tostarp tādās jomās kā digitalizētā ekonomika, IKT un STEM;

6. atgādina par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta nozīmīgo lomu un prasa saglabāt 
stabilu institūta budžetu, štatu sarakstu un neatkarību.


