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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā pētījumu ar mērķi novērtēt iespējas ievērot dzimumu līdztiesības principa 
elementus ES budžeta plānošanā1,

A. tā kā joprojām pastāv nevienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem un, neveidojot īpašas ar 
konkrētu dzimumu saistītas budžeta pozīcijas, nav iespējams novērst nepamatotu 
nevienlīdzību abu dzimumu starpā;

B. tā kā iespēja skaidri nošķirt ar konkrētu dzimumu saistītus izdevumus palīdzētu vēl vairāk 
veicināt dzimumu līdztiesību,

1. atgādina Komisijai, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. pantu vīriešu 
un sieviešu līdztiesības veicināšana ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem, kas 
jāievēro visos Eiropas Savienības pasākumos, un tādēļ tam būtu jāatspoguļojas arī 
Eiropas Savienības budžeta izpildes apstiprināšanā;

2. pauž nožēlu, ka budžeta plānošanā joprojām netiek ievērots dzimumu līdztiesības 
princips; tādēļ atkārtoti prasa Komisijai veikt turpmākus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
budžeta veidošanā tiešām tiek ievērota integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai;

3. atzinīgi vērtē Komisijas pētījumu par iespējām ievērot dzimumu līdztiesības principu ES 
budžeta plānošanā un aicina visas Eiropas Savienības budžeta procedūrā iesaistītās puses 
ņemt vērā šo pētījumu, gatavojot un izpildot budžetu, kā arī veicot tā revīziju;

4. aicina Komisiju turpināt darbu, lai izstrādātu ar dzimumu saistītus rādītājus, ko varētu 
iekļaut ziņojumos par budžeta izpildes apstiprināšanu, jo līdz šim pieejamais ļoti nelielais 
datu apjoms nesniedz pienācīgu situācijas raksturojumu;

5. aicina Revīzijas palātu ziņojumos par budžeta izpildes apstiprināšanu atsevišķu nodaļu 
veltīt dzimumu līdztiesības aspektiem;

6. atzinīgi vērtē to, ka finansēšanas mehānismi 2007.–2013. gadam ir vienkāršoti, taču pauž 
nožēlu, ka 2008. gadā, neraugoties uz šo uzlabojumu, joprojām tika konstatētas kļūdas 
daudzos atmaksājumos, kas saistīti ar kohēzijas projektiem (tie ietver arī Eiropas Sociālā 
fonda un dzimumu līdztiesības projektus); tādēļ aicina Komisiju nodrošināt finansēšanas 
mehānismu lielāku efektivitāti.

                                               
1 Eiropas Komisija, Budžeta ģenerāldirektorāts, īpašais līgums ABAC 132007 saskaņā ar pamatlīgumu BUDG 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922. Galīgais ziņojums, 2008. gada maijs, A.
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