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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka saskaņā ar Līguma noteikumiem sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no 
Eiropas Savienības pamatprincipiem;

2. atkārtoto pauž prasību visās ES darbībās budžeta plānošanā ievērot dzimumu līdztiesības 
principu;

3. uzsver, ka ir pienācīgi jāfinansē darbības, kas izklāstītas Komisijas paziņojumā „Sieviešu 
un vīriešu līdztiesības stratēģija (2010–2015)”;

4. uzsver, ka ir jāparedz lielāks finansējums cīņai pret jebkādu pret sievietēm vērstu 
diskrimināciju; aicina Komisiju paredzēt finansējumu tam, lai mazinātu darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem;

5. mudina Komisiju likumdošanas priekšlikumos izveidot un izpildīt attiecīgas budžeta 
pozīcijas, lai palielinātu sieviešu skaitu valdēs;

6. atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir piešķirt atbilstīgu finansējumu Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūtam;

7. pauž nožēlu par to, ka liels skaits sieviešu joprojām dzīvo nabadzībā vai riskē tajā nonākt; 
aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību šai problēmai, izstrādājot un īstenojot attiecīgās 
budžeta pozīcijas;

8. prasa, lai Komisija sāktu īstenot izmēģinājuma projektus šādās jomās:

– pasākumi, kuru mērķis ir noteikt, kāda veida ekonomiskais atbalsts ir pieejams vienvecāka 
mājsaimniecībām Eiropā,

– pasākumi, kuru mērķis ir palielināt to sieviešu skaitu, kas ieņem visu līmeņu vadošus 
amatus,

– pasākumi, kuru mērķis ir analizēt saikni starp vardarbību pret sievietēm un to, kā sievietes 
tiek attēlotas plašsaziņas līdzekļos un reklāmā,

– pasākumi, kuru mērķis ir mainīt stereotipus attiecībā uz izvarošanas un seksuālās 
vardarbības upuriem;

9. aicina Komisiju 2013. gada — Eiropas Pilsonības gada — budžetā paredzēt īpašus 
līdzekļus ar dzimumu līdztiesību saistītām darbībām;

10. uzsver programmas Daphne nozīmību un to, cik svarīgi ir turpināt pietiekami finansētas 
darbības, kuru mērķis ir izskaust vardarbību pret sievietēm;

11. uzsver programmā PROGRESS iekļauto ar dzimumu līdztiesību saistīto un pret 
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diskrimināciju vērsto sadaļu nozīmību;

12. uzsver, ka ir būtiski atvēlēt pienācīgu finansējumu pasākumiem, kas paredzēti dzimumu 
līdztiesības veicināšanai trešās valstīs;

13. atzīst, ka šis budžets tiek gatavots taupības laikā; uzsver efektīva ES finansējuma 
nozīmību.


