
PA\839854LV.doc PE452.868v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2010/2142(DEC)

18.11.2010

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes 
apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Iratxe García Pérez



PE452.868v01-00 2/4 PA\839854LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\839854LV.doc 3/4 PE452.868v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 17/2009 „No Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansētās profesionālās mācības sievietēm”, 

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

A. tā kā iepriekš minētajā priekšizpētē par iespējām ievērot dzimumu līdztiesības principu 
budžeta plānošanā ir secināts, ka to var piemērot visos budžeta plānošanas posmos — no 
budžeta plānošanas un sagatavošanas līdz tā revīzijai un novērtēšanai,

1. atgādina Revīzijas palātai un Komisijai, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 8. pantu vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšana ir viens no Eiropas Savienības 
pamatprincipiem, kas jāievēro ikvienā Eiropas Savienības darbībā; tādēļ dzimumu 
līdztiesības aspekti ir jāņem vērā visos budžeta procedūras posmos, ieskaitot Eiropas 
Savienība budžeta sagatavošanu, izpildi un revīziju;

2. atgādina Revīzijas palātai un Komisijai par iepriekš minētajā novērtējuma pētījumā par 
dzimumu līdztiesības principa ievērošanu iekļautajiem konstatējumiem un ieteikumiem; 

3. atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 17/2009 „No Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansētās profesionālās mācības sievietēm” un sagaida, ka Revīzijas palāta 
sagatavos vēl citus īpašos ziņojumus par turpmāku pasākumu īstenošanu dzimumu 
līdztiesības veicināšanas jomā;

4. pauž nožēlu par īpašajā ziņojumā atklātajiem trūkumiem saistībā ar pasākumu noteikšanu 
un Revīzijas palātas revidēto projektu atlasi, kā arī par trūkumiem programmu izpildes 
uzraudzībā; 

5. norāda uz īpašajā ziņojumā iekļautajiem Revīzijas palātas ieteikumiem turpmāk izstrādāt 
darbības programmas, pamatojoties uz darba tirgus analīzi, un dalībvalstīm ieviest 
pienācīgi izstrādātu projektu atlases procedūru;

6. aicina Revīzijas palātu ņemt vērā gada pārskatam par budžeta izpildi pievienoto Komisijas 
piezīmi attiecībā uz 4. un 13. budžeta pozīciju, kurā norādīts, ka šajās pozīcijās cita starpā 
iekļauta arī dzimumu līdztiesības politika;

7. pauž nožēlu par gada pārskatā pievienotajiem Revīzijas palātas apsvērumiem attiecībā uz 
nepamatotiem maksājumiem, īstenojot projektu Daphne II; mudina Komisiju sekot līdzi 
notiekošajam un nodrošināt programmas Daphne veiksmīgu īstenošanu nākotnē;

8. atkārtoti prasa Komisijai un Revīzijas palātai, lai informācija par dzimumu līdztiesības 
                                               
1 Eiropas Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāta Īpašais ziņojums ABAC 132007 saskaņā ar pamatlīgumu BUDG
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922; galīgais ziņojums 2008. gada maijs, A.
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nodrošināšanas politiku un konkrētiem datiem saistībā ar dzimumu līdztiesību tiktu 
iekļauta ziņojumā par budžeta izpildes apstiprināšanu.


