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Grozījums Nr. 1
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā stratēģijā vīriešu un sieviešu 
līdztiesībai 2010.–2015. gadam norādīts, 
ka nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 
būs nodrošināts atbalsts stratēģijā 
paredzēto pasākumu īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
i punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(i) uzsver, ka integrētai pieejai dzimumu 
līdztiesībai un konkrētu resursu 
piešķiršanai ir jābūt cieši saistītiem 
pasākumiem un ka tādējādi konkrētu 
līdzekļu paredzēšanu nevar aizstāt ar 
horizontāliem mērķiem; aicina īstenot 
dubultu pieeju, kas nodrošinās efektivitāti 
un paredzamību un būs obligāta visos 
galvenajos finanšu instrumentos;

(i) aicina īstenot pieeju, kas nodrošinās 
efektivitāti un paredzamību un būs obligāta 
visos galvenajos finanšu instrumentos;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
i punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

(i) uzsver, ka integrētai pieejai dzimumu 
līdztiesībai un konkrētu resursu 
piešķiršanai ir jābūt cieši saistītiem 
pasākumiem un ka tādējādi konkrētu 
līdzekļu paredzēšanu nevar aizstāt ar 
horizontāliem mērķiem; aicina īstenot 
dubultu pieeju, kas nodrošinās efektivitāti 
un paredzamību un būs obligāta visos 
galvenajos finanšu instrumentos;

(i) uzsver, ka integrētai pieejai dzimumu 
līdztiesībai un konkrētu resursu 
piešķiršanai ir jābūt cieši saistītiem 
pasākumiem un ka tādējādi konkrētu 
līdzekļu paredzēšanu nevar aizstāt ar 
horizontāliem mērķiem; aicina īstenot 
dubultu pieeju, kas nodrošinās efektivitāti 
un paredzamību un būs obligāta visos 
galvenajos finanšu instrumentos; uzsver, 
ka jaunajā budžeta plānošanas periodā 
vairāk un efektīvāk jāiekļauj dzimumu 
līdztiesības politika un integrētās pieejas 
dzimumu līdztiesībai instrumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
iia punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

(ii a) norāda, ka DFS būtu jāsniedz 
dzimumu aspekta analīze saistībā ar 
budžeta līdzekļu prioritātēm, kā arī 
budžeta finansējuma sadalījums pa 
politikas jomām un programmām, 
ievērojot dzimumu aspektu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
iii punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

(iii) uzsver vajadzību palielināt 
finansējumu dzimumu līdztiesības 
pasākumiem gan nodarbinātības un 
izaugsmes, gan tiesību un demokrātijas 
jomā; aicina Komisiju un Padomi Tiesību 
un pilsonības programmā noteikt 
dzimumu līdztiesību kā konkrētu mērķi, 
kā arī saglabāt Daphne programmu kā 
neatkarīgu šīs programmas apakšpozīciju;

(iii) aicina Komisiju un Padomi radīt 
ietaupījumus, kas būtu atbilstīgi 
samazinājumiem, kuri izdarīti valstu 
budžetā, tostarp attiecībā uz dzimumu 
līdztiesības pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
iii punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(iii) uzsver vajadzību palielināt 
finansējumu dzimumu līdztiesības 
pasākumiem gan nodarbinātības un 
izaugsmes, gan tiesību un demokrātijas 
jomā; aicina Komisiju un Padomi Tiesību 
un pilsonības programmā noteikt dzimumu 
līdztiesību kā konkrētu mērķi, kā arī 
saglabāt Daphne programmu kā neatkarīgu 
šīs programmas apakšpozīciju;

(iii) uzsver vajadzību palielināt 
finansējumu dzimumu līdztiesības 
pasākumiem nodarbinātības un izaugsmes 
jomā, lai risinātu horizontālo un vertikālo 
dzimumu segregācijas problēmu, cīnītos 
pret atšķirībām vīriešu un sieviešu darba 
samaksā un pensijā un pieaugošajiem 
nabadzības rādītājiem sieviešu vidū, kā 
arī pasākumiem tiesību un demokrātijas 
jomā; aicina Komisiju un Padomi Tiesību 
un pilsonības programmā noteikt dzimumu 
līdztiesību kā konkrētu mērķi, kā arī 
saglabāt Daphne programmu kā neatkarīgu 
šīs programmas apakšpozīciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
iv punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(iv) aicina Komisiju un Padomi iekļaut 
dzimumu līdztiesības mērķus noteikumos, 
kas regulē struktūrfondu darbību, kā arī 
galvenajās ES finansēšanas programmās 
(veselības aprūpe un vide, izglītība, 
jaunatne, ekonomika utt.), un nodrošināt, 
lai to īstenošanai tiktu piešķirti līdzekļi;

(iv) aicina Komisiju un Padomi iekļaut 
dzimumu līdztiesības mērķus noteikumos, 
kas regulē struktūrfondu darbību, kā arī 
galvenajās ES finansēšanas programmās 
(veselības aprūpe un vide, izglītība, 
jaunatne, ekonomika utt.);

Or. en

Grozījums Nr. 8
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
iv punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(iv) aicina Komisiju un Padomi iekļaut 
dzimumu līdztiesības mērķus noteikumos, 
kas regulē struktūrfondu darbību, kā arī 
galvenajās ES finansēšanas programmās 
(veselības aprūpe un vide, izglītība, 
jaunatne, ekonomika utt.), un nodrošināt, 
lai to īstenošanai tiktu piešķirti līdzekļi; 

(iv) aicina Komisiju un Padomi iekļaut 
dzimumu līdztiesības mērķus noteikumos, 
kas regulē struktūrfondu darbību, kā arī 
galvenajās ES finansēšanas programmās 
(veselības aprūpe un vide, izglītība, 
jaunatne, ekonomika utt.), un nodrošināt, 
lai to īstenošanai tiktu piešķirti līdzekļi; 
atbalsta ESF stratēģiskāku piemērošanu, 
lai veicinātu sieviešu un vīriešu 
līdztiesību, piekļuvi darba tirgum un 
reintegrāciju, apkarotu bezdarbu, 
nabadzību, sociālo atstumtību un visus 
diskriminācijas veidus; aicina Komisiju 
ierosināt proaktīvus pasākumus, kuros 
izmantojami Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai līdzekļi un ar 
kuriem atbalsta sieviešu nodarbinātību 
lauku rajonos; 

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
v punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(v) aicina Komisiju un Padomi nodrošināt 
pastāvīga finansējuma piešķiršanu 
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam, 
nepieļaujot jebkādu samazinājumu;

(v) aicina Komisiju un Padomi radīt 
ietaupījumus, kas būtu atbilstīgi 
samazinājumiem, kuri izdarīti valstu 
budžetā, tostarp apsverot Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūta slēgšanu 
un tā funkciju nodošanu Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūrai;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Barbara Matera

Atzinuma projekts
v punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(v) aicina Komisiju un Padomi nodrošināt 
pastāvīga finansējuma piešķiršanu Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūtam, 
nepieļaujot jebkādu samazinājumu; 

(v) aicina Komisiju un Padomi nodrošināt 
pastāvīga finansējuma piešķiršanu Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūtam, 
nepieļaujot jebkādu samazinājumu, lai 
dotu iespēju Institūtam pilnvērtīgi 
darboties un sniegtu dalībvalstīm un 
rotācijas kārtībā izraudzītajām Eiropas 
Padomes prezidentvalstīm statistikas datus 
un pētījumu rezultātus par dzimumu 
līdztiesības politiku ES;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Marina Yannakoudakis
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Atzinuma projekts
vi punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(vi) uzsver, ka Komisijas pašreizējai 
Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijai 
2010.–2015. gadam un stratēģijai 
nākamajiem 5 gadiem pēc 2015. gada, kā 
arī ikgadējiem ziņojumiem par dzimumu 
līdztiesību, būtu jākalpo kā pamatnorādei 
par jomām, uz kurām novirzāmi līdzekļi, 
un par to, kā tas darāms;

(vi) uzsver, ka Komisijas pašreizējai 
sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijai 
2010.–2015. gadam un stratēģijai 
nākamajiem 5 gadiem pēc 2015. gada, kā 
arī ikgadējiem ziņojumiem par dzimumu 
līdztiesību, būtu jākalpo kā pamatnorādei 
attiecībā uz to, kuras jomas finansējuma 
piešķiršanā ir prioritāras, un tie ir 
jāizmanto kā līdzeklis kopējo izdevumu 
samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Barbara Matera

Atzinuma projekts
vi punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(vi)uzsver, ka Komisijas pašreizējai 
Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijai 
2010.–2015. gadam un stratēģijai 
nākamajiem 5 gadiem pēc 2015. gada, kā 
arī ikgadējiem ziņojumiem par dzimumu 
līdztiesību, būtu jākalpo kā pamatnorādei 
par jomām, uz kurām novirzāmi līdzekļi, 
un par to, kā tas darāms; 

(vi) uzsver, ka Komisijas pašreizējai 
sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijai 
2010.–2015. gadam un stratēģijai 
nākamajiem 5 gadiem pēc 2015. gada, kā 
arī ikgadējiem ziņojumiem par dzimumu 
līdztiesību, būtu jākalpo kā pamatnorādei 
par jomām, uz kurām novirzāmi līdzekļi, 
un par to, kā tas darāms, jo īpaši ņemot 
vērā tādu neaizsargātāko iedzīvotāju 
grupu lielo nabadzības risku un sociālo 
atstumtību kā vecāka gadagājuma 
sievietes un vientuļās mātes;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Mojca Kleva
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Atzinuma projekts
vii punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(vii) norāda, ka liela mēroga finansēšanas 
programmu izveide liegs iespēju mazākām 
nevalstiskajām organizācijām (NVO), 
tostarp sieviešu organizācijām, saņemt ES 
projektu finansējumu; aicina paralēli 
lielajām subsīdijām piešķirt mazākas 
subsīdijas, lai nodrošinātu arī turpmāku 
mazāko NVO piekļuvi ES finansējumam;

(vii) norāda, ka liela mēroga finansēšanas 
programmu izveide liegs iespēju mazākām 
nevalstiskajām organizācijām (NVO), 
tostarp sieviešu organizācijām, saņemt ES 
projektu finansējumu, un tas kaitēs to 
neaizstājamajam ieguldījumam politikas 
kvalitātes un tiesību aktu uzlabošanā 
dzimumu līdztiesības jomā; aicina paralēli 
lielajām subsīdijām piešķirt mazākas 
subsīdijas, lai nodrošinātu arī turpmāku 
mazāko NVO piekļuvi ES finansējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Barbara Matera

Atzinuma projekts
viia punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

(vii a) aicina Komisiju un Padomi 
nodrošināt, ka visu līdzekļu piešķiršanā 
saskaņā ar DFS 2014.–2020. gadam tiktu 
ievērots dzimumu līdztiesības princips un 
visās Eiropas Savienības politikas jomās 
tiktu veicināta integrēta pieeja dzimumu 
līdztiesībai;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
viii punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

(viii) norāda, ka mērķim — dzimumu 
līdztiesībai — ir jābūt daudz skaidrāk 
formulētam un visās ES ārējās darbībās un 
programmās ir jāpiešķir finansējums tā 
īstenošanai.

(viii) norāda, ka mērķim — dzimumu 
līdztiesībai — ir jābūt daudz skaidrāk 
formulētam visās ES ārējās darbībās un 
programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
viiia punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

(viii a) uzsver, ka ir svarīgi budžeta 
plānošanā ievērot dzimuma līdztiesības 
principu, kas ir labs pārvaldības līdzeklis, 
lai uzlabotu efektivitāti un taisnīgumu, 
pareizu uzraudzību par to, kā budžeta 
piešķīrumi ietekmē sieviešu un vīriešu 
ekonomiskās un sociālās iespējas, un 
elastīgumu pārstrukturēt tos, kas negatīvi 
ietekmē dzimumu līdztiesības 
sasniegšanu; uzskata, ka rūpīga dzimumu 
līdztiesības jautājumu analīze Eiropas 
budžeta plānošanas procesā uzlabos 
resursu novirzīšanu tā, lai tiktu sekmēta 
vienlīdzība un sociālā kohēzija; 

Or. en


