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ĪSS PAMATOJUMS

Dokumentā „Budžets stratēģijai „Eiropa 2020”” Komisija noteica galvenos finansējuma 
struktūras vienkāršošanas mērķus, samazinot Eiropas finanšu instrumentu skaitu un paredzot 
pamatnoteikumu kopumu, kas piemērojams jebkādam Eiropas finansējumam pamattiesību 
jomā. Lai nepārprotami uzsvērtu Eiropas pievienoto vērtību un nodrošinātu finanšu 
mehānismu racionalizāciju un vienkāršošanu, Komisija ierosināja izveidot programmu 
„Tiesības un pilsonība”, kas būtu turpinājums trim pašreizējām programmām:

– programmai „Pamattiesības un pilsonība”;

– programmai Daphné III;

– Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas (PROGRESS) iedaļām 
„Diskriminācijas apkarošana un dažādība” un „Dzimumu līdztiesība”.

Programmai „Tiesības un pilsonība” būtu jāveicina tiesības, kas izriet no Eiropas pilsonības, 
diskriminācijas aizlieguma un sieviešu un vīriešu līdztiesības principiem, tiesībām uz 
personas datu aizsardzību, bērnu tiesībām, tiesībām, kas izriet no Savienības tiesību aktiem 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un brīvības veikt uzņēmējdarbību iekšējā tirgū.

Tomēr ir jānodrošina, ka, tiecoties sasniegt vispārējos mērķus un aprobežojoties tikai ar 
vispārējo vīriešu un sieviešu līdztiesības jēdzienu, no programmām nepazūd vīriešu un 
sieviešu līdztiesības dimensija.

Nepietiekami ņemot vērā dzimumu līdztiesības problēmas, var rasties situācija, kad tiek 
samazināta sieviešu tiesībām un vīriešu un sieviešu līdztiesībai pievērstā uzmanība.

Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka šajā regulā ir ņemta vērā līdztiesības dimensija.

No otras puses, šīs regulas mērķos ir svarīgi iekļaut programmas Daphné mērķus, tostarp 
vardarbības pret sievietēm apkarošanu. 

Īpaši liela uzmanība ir jāpievērš nodomam ieviest elastīgu finansējumu dažādu saistīto jomu 
līmenī. Nepubliskojot informāciju par budžeta apropriācijām noteiktiem programmas 
„Tiesības un pilsonība” projektiem, ir grūti noteikt, kas būs to saņēmēji un kāda būs 
programmas ietekme uz vīriešu un sieviešu līdztiesības dimensiju.

Regulās būtu jo īpaši jāiekļauj tieši, īstenojami un pārbaudāmi mērķi vīriešu un sieviešu 
līdztiesības jomā, kuriem ir piešķirts īpašs finansējums, vienlaikus saglabājot tādu pašu 
finansējuma līmeni kā iepriekšējā periodā. 

No otras puses, ir svarīgi nodrošināt budžeta izpildes uzraudzību un tā ietekmes uz vīriešu un 
sieviešu līdztiesību novērtēšanu, lai veicinātu precīzu un efektīvu minētā finansējuma 
ietekmes novērtējumu.

Ir svarīgi uzraudzīt vīriešu un sieviešu līdztiesības jomai piešķirtos līdzekļus un nodrošināt 
jebkādu tajos veikto izmaiņu redzamību.



PE491.197v01-00 4/13 PA\904814LV.doc

LV

Vēl ir svarīgi nodrošināt, ka saņēmēji, valsts varas iestādes un nevalstiskās organizācijas 
aizvien saņem pilnvērtīgu informāciju par finansējuma iespējām un dažādu programmu 
pieejamības nosacījumiem.

Visbeidzot, ir svarīgi regulāri apkopot salīdzināmus datus par dažādiem vardarbības pret 
sievietēm veidiem Savienībā, pat ja tas ir īpaši sarežģīti, ņemot vērā, ka baiļu vai kauna dēļ 
sievietes un vīrieši nevēlas dalīties pieredzē ar attiecīgajām personām, lai būtu iespējams 
novērtēt reālo vardarbības pret sievietēm un vīriešiem problēmas mērogu un ieviest attiecīgus 
risinājumus.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULAI

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULAI

ar ko izveido programmu „Tiesības un 
pilsonība” laikposmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam

ar ko izveido programmu „Tiesības, 
līdztiesība un pilsonība” laikposmam no 
2014. gada līdz 2020. gadam

(Šis grozījums ir attiecināms uz visu tekstu. 
To pieņemot, būs jāveic attiecīgas izmaiņas 
tekstā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Visām dalībvalstīm ir kopīgas šādas (5) Visām dalībvalstīm ir kopīgas šādas 
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vērtības: diskriminācijas aizliegums 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī 
sieviešu un vīriešu līdztiesība. Cīņa pret 
visiem diskriminācijas veidiem ir pastāvīgs 
mērķis, kura sasniegšanai nepieciešama 
saskaņota rīcība, tostarp finansējuma 
piešķiršanā. 

vērtības: diskriminācijas aizliegums 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā 
noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 21. pantā, kā arī sieviešu un vīriešu 
līdztiesība. Cīņa pret visiem 
diskriminācijas veidiem ir pastāvīgs 
mērķis, kura sasniegšanai nepieciešama 
saskaņota rīcība, tostarp finansējuma 
piešķiršanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību darbību 8. un 10. pantu 
programmai visās tās darbībās būtu 
jāatbalsta šādi mērķi: sieviešu un vīriešu 
līdztiesība un diskriminācijas aizliegums. 
Lai spriestu par to, kādā veidā programmas 
darbības risina dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumus, 
būtu jāveic regulāra uzraudzība un 
izvērtēšana.

(6) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 2. pantu un 3. panta 3. punktu 
sieviešu un vīriešu līdztiesība ir kopējs 
mērķis un kopēja Savienības vērtība. 
Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir 
nostiprināta arī Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 23. pantā. Saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību darbību 
8. un 10. pantu programmai visās tās 
darbībās būtu jāatbalsta šādi mērķi: 
sieviešu un vīriešu līdztiesība un 
diskriminācijas aizliegums. Lai spriestu par 
to, kādā veidā programmas darbības risina 
dzimumu līdztiesības un diskriminācijas 
aizlieguma jautājumus, būtu jāveic regulāra 
uzraudzība un izvērtēšana. Savienībai būtu 
jānodrošina dzimumu līdztiesības 
veicināšana, īstenojot divdaļīgu pieeju, 
kas ietver dzimuma dimensijas ņemšanu 
vērā visās politikās un budžeta 
apropriācijās un īpašu pasākumu 
pieņemšanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) 2012. gada 2. februāra rezolūcijā par 
„programmu Daphné — sasniegumi un 
nākotnes izredzes”1 Eiropas Parlaments 
pauž nožēlu, ka vardarbības pret bērniem, 
pusaudžiem un sievietēm apkarošana nav 
skaidri pieminēta šīs regulas 4. pantā 
„Konkrētie mērķi”, un uzsver, ka ir 
svarīgi saglabāt programmas Daphné 
mērķus, tostarp mērķi apkarot vardarbību 
pret sievietēm, kas saglabāts kā viens no 
jaunās programmas „Tiesības, līdztiesība 
un pilsonība” laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam mērķiem, un atkārtoti 
norāda, ka tās finansējums ir jānodrošina 
tādā apmērā, kas ir salīdzināms ar 
agrākās programmas finansējuma 
apmēru, un ka ir jāuzlabo tās redzamība, 
ņemot vērā tās līdzšinējos panākumus, 
efektivitāti un popularitāti;
__________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0027.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Vardarbība pret sievietēm visās tās 
izpausmēs ir pamattiesību pārkāpums un 
būtisks drauds veselībai. Šāda vardarbība 
ir novērojama visā Savienībā un ir 
nepieciešama saskaņota rīcība, lai vērstos 
pret to. Rīcība vardarbības pret sievietēm 

(7) Vardarbība pret sievietēm, bērniem, 
jauniešiem un citām riska grupām visās 
tās izpausmēs ir īsts pamattiesību 
pārkāpums un nopietns apdraudējums šo 
darbību upuru fiziskajai un garīgajai 
veselībai. Tā izriet no nelīdztiesības, kas 



PA\904814LV.doc 7/13 PE491.197v01-00

LV

apkarošanai veicina sieviešu un vīriešu 
līdztiesību.

pastāv starp vīriešiem un sievietēm, un ir 
strukturāla parādība, kas saistīta ar 
nevienlīdzīgu varas dalījumu starp 
vīriešiem un sievietēm mūsdienu 
sabiedrībā. Šāda vardarbība ir novērojama 
visā Savienībā un ir nepieciešama 
saskaņota rīcība, lai vērstos pret to, 
balstoties uz iepriekšējo programmu 
Daphné metodēm un rezultātiem. Rīcība 
vardarbības pret sievietēm apkarošanai 
veicina sieviešu un vīriešu līdztiesību.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijas Paziņojumā par stratēģiju 
„Eiropa 2020” tika noteikta stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei. Atbalstīt un veicināt personu 
tiesības Savienībā, vērsties pret 
diskrimināciju un nevienlīdzību un veicināt 
pilsonību – tas viss kalpo tam, lai veicinātu 
stratēģijas „Eiropa 2020” konkrēto mērķu 
un pamatiniciatīvu īstenošanu.

(10) Komisijas Paziņojumā par stratēģiju 
„Eiropa 2020” tika noteikta stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei. Atbalstīt un veicināt personu 
tiesības Savienībā, veicināt sieviešu un 
vīriešu līdztiesību, vērsties pret 
diskrimināciju un nevienlīdzību un veicināt 
Savienības pilsonību – tas viss kalpo tam, 
lai veicinātu stratēģijas „Eiropa 2020” 
konkrēto mērķu un pamatiniciatīvu 
īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ir svarīgi nodrošināt regulāru 
salīdzināmu datu apkopošanu par 
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dažādiem vardarbības veidiem pret 
bērniem, jauniešiem, sievietēm un citām 
riska grupām, lai varētu novērtēt reālo 
vardarbības problēmas mērogu un ieviest 
atbilstīgus risinājumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Visiem šajā regulā minētajiem 
mērķiem ir jānodrošina pietiekams un 
atbilstošs finansējums, lai varētu sekmīgi 
īstenot jo īpaši projektus, kuru ietvaros 
tiek aizstāvētas sieviešu tiesības un vīriešu 
un sieviešu līdztiesība, tostarp veiktas 
darbības, lai apkarotu vardarbību pret 
bērniem, jauniešiem un sievietēm. Katru 
gadu ir jāīsteno līdzsvarota finansējuma 
sadale, lai nodrošinātu mērķu un veicamo 
darbību nepārtrauktību.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma 
principu efektīvu īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, kā arī atbalstīt 
sieviešu un vīriešu līdztiesību, invalīdu un 
vecu ļaužu tiesības;

b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma 
principu efektīvu īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, invalīdu un vecu 
ļaužu tiesības;

Or. fr
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Skat. grozījumus Nr. 10 un 11, ar ko nosaka īpašus mērķus attiecībā uz sieviešu un vīriešu 
līdztiesību un vardarbības pret bērniem, jauniešiem, sievietēm un citām riska grupām 

apkarošanu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību 
un atbalstīt dzimuma dimensijas 
integrēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) novērst un apkarot vardarbību pret 
bērniem, jauniešiem, sievietēm un citām 
riska grupām un piedāvāt palīdzību un 
aizsardzību šī vardarbības veida upuriem 
un riska grupām; 

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) palīdzēt un atbalstīt nevalstiskās 
organizācijas (NVO) un citas 
organizācijas, kuras darbojas vardarbības 
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novēršanas un apkarošanas jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) analītiskas darbības, piemēram, datu un 
statistikas datu vākšana; kopējas 
metodoloģijas un, vajadzības gadījumā, 
rādītāju vai kritēriju izstrāde; pētījumi, 
izpēte, analīze un apskati; izvērtējumi un 
ietekmes novērtējumi; norāžu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde; uzraudzība 
un izvērtējums, kā tiek transponēti un 
piemēroti Savienības tiesību akti un 
īstenoti Savienības politikas virzieni; darba 
grupas, semināri, ekspertu sanāksmes, 
konferences;

a) analītiskas darbības, piemēram, regulāra 
salīdzināmu datu un statistikas datu 
vākšana, tostarp par dažādiem vardarbības 
veidiem pret bērniem, jauniešiem, 
sievietēm un citām riska grupām; kopējas 
metodoloģijas un, vajadzības gadījumā, 
rādītāju vai kritēriju izstrāde; pētījumi, 
izpēte, analīze un apskati; izvērtējumi un 
ietekmes novērtējumi; norāžu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde; uzraudzība 
un izvērtējums, kā tiek transponēti un 
piemēroti Savienības tiesību akti un 
īstenoti Savienības politikas virzieni; darba 
grupas, semināri, ekspertu sanāksmes, 
konferences;

Or. fr

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mācību pasākumi, piemēram, darbinieku 
apmaiņa, darba grupas, semināri, 
pasniedzēju apmācība, tiešsaistes vai cita 
veida mācību moduļu izstrāde;

b) mācību pasākumi, piemēram, darbinieku 
apmaiņa, darba grupas, semināri, 
pasniedzēju apmācība, tiešsaistes vai cita 
veida mācību moduļu izstrāde; attiecīgos 
gadījumos minētajās darbībās jābūt 
ietvertam dzimumu aspektam;

Or. fr
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) savstarpēja mācīšanās, sadarbība, 
izpratnes veidošanas un izplatīšanas 
darbības, piemēram, labas prakses, 
inovatīvu pieeju un pieredzes apzināšana 
un apmaiņa, salīdzinošas izvērtēšanas 
organizēšana; konferenču un semināru 
organizēšana; izpratnes veidošanas un 
informācijas kampaņu, kampaņu un 
pasākumu plašsaziņas līdzekļos 
organizēšana, tostarp korporatīvā 
komunikācija par Eiropas Savienības 
politiskajām prioritātēm; materiālu vākšana 
un publicēšana, izplatot informāciju un 
programmas rezultātus; sistēmu un rīku, 
kuros izmanto informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, izstrāde, 
izmantošana un uzturēšana; 

c) savstarpēja mācīšanās, sadarbība, 
izpratnes veidošanas un izplatīšanas 
darbības, piemēram, labas prakses, 
inovatīvu pieeju un pieredzes apzināšana 
un apmaiņa, salīdzinošas izvērtēšanas 
organizēšana; konferenču un semināru 
organizēšana; izpratnes veidošanas un 
informācijas kampaņu, kampaņu un 
pasākumu plašsaziņas līdzekļos 
organizēšana, kurām ir īpaša 
mērķauditorija, tostarp kampaņas 
vardarbības novēršanas un apkarošanas 
jomā un korporatīvā komunikācija par 
Eiropas Savienības politiskajām 
prioritātēm; materiālu vākšana un 
publicēšana, izplatot informāciju un 
programmas rezultātus; sistēmu un rīku, 
kuros izmanto informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, izstrāde, 
izmantošana un uzturēšana; 

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
saistīta ar programmas mērķu īstenošanu; 
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 

d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
saistīta ar programmas mērķu īstenošanu; 
atbalsts NVO vai citu organizāciju, kas 
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starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; Eiropas līmeņa novērošanas 
punktu finansēšana.

īsteno programmas mērķus, darbībām;
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 
starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; upuriem un riska grupām 
paredzēta atbalsta programmu izstrāde un 
īstenošana vardarbības novēršanas un 
apkarošanas jomā; Eiropas līmeņa 
novērošanas punktu finansēšana.

Or. fr

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ir jānodrošina pietiekams un atbilstīgs 
finanšu atbalsts ikvienam šīs regulas 
mērķim, ņemot vērā 13. pantā minēto 
iepriekšējo programmu laikposmam no 
2007. līdz 2013. gadam paredzētā 
finansējuma līmeni. Īstenojot 
finansējuma sadali starp šīm gada darba 
programmu jomām, Komisija ņem vērā 
Savienības prioritātes, kā arī 
nepieciešamību saglabāt pietiekamu 
finansējuma līmeni visām 4. panta 
1. punktā minētajām jomām.

Or. fr

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija regulāri uzrauga programmu, 
lai sekotu, kā tiek īstenotas tās darbības, ko 

1. Komisija regulāri uzrauga programmu, 
lai sekotu, kā tiek īstenotas tās darbības, ko 
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veic saskaņā ar programmu darbības 
jomās, kuras minētas 5. panta 1. punktā, un 
kā tiek sasniegti konkrētie mērķi, kas 
minēti 4. pantā. Uzraudzība dod arī iespēju 
novērtēt veidu, kādā programmas darbībās 
tiek risināti dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumi. 
Vajadzības gadījumā rādītāji jāsadala 
atsevišķos rādītājos par dzimumu, vecumu 
un invaliditāti. 

veic saskaņā ar programmu darbības 
jomās, kuras minētas 5. panta 1. punktā, un 
kā tiek sasniegti konkrētie mērķi, kas 
minēti 4. pantā. Uzraudzība dod arī iespēju 
novērtēt veidu, kādā programmas darbībās 
tiek risināti dzimumu līdztiesības, cīņas un 
aizsardzības pret vardarbību un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumi. 
Rādītāji jāsadala atsevišķos rādītājos par 
dzimumu, vecumu un invaliditāti. 

Or. fr


