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IEROSINĀJUMI

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

Citāti un/vai apsvērumi

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punkta otro daļu 
un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu,

A. tā kā Komisijas pieeja nākamās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) dzimumu līdztiesības 
aspektiem ir vērsta uz lielāku elastību, reaģējot uz turpmākajām problēmām, ar kurām 
saskarsies sievietes, bet nespēja piešķirt konkrētu finansējumu rada risku, ka atvēlēto 
līdzekļu apmērs būs mazāks nekā spēkā esošās DFS ietvaros;

B. tā kā pašreizējais priekšlikums attiecībā uz 2014.–2020. gada DFS neatspoguļo lielāku 
ieguldījumu nozīmi dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību jomā — cita starpā kā 
svarīgu reakciju uz pašreizējo ekonomikas un finanšu krīzi,

Vispārīgi ieteikumi

(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;

(ii) aicina Komisiju un Padomi 2014.–2020. gada DFS piemērot budžeta pieņemšanas 
procedūras, ievērojot dzimumu līdztiesības principu; uzsver, ka DFS regulā ir jāietver 
Komisijai paredzēti norādījumi ievērot dzimumu līdztiesības principu ES budžeta 
plānošanas procesā un dažādu finansēšanas instrumentu izmantošanā; 

(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;  

(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; 

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

(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 
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novirzāmi līdzekļi, un par to, kā tas darāms; 

(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;

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

Labojumi

Labojums Nr. 1

Grozītais priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam
14a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Labojums

(14a) 2014.–2020. gada DFS piemērotajās 
ikgadējās budžeta procedūrās tiks iekļauti 
dzimumu līdztiesības elementi, ņemot 
vērā, kā Savienības vispārējais finanšu 
regulējums veicina dzimumu līdztiesības 
nostiprināšanu (un nodrošina integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesībai). 

Or. en

Labojums Nr. 2

Grozītais priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam
12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Labojums

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 
(turpmāk „iestādes”) veic visus pasākumus, 
lai sekmētu ikgadējās budžeta procedūras 
norisi. 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 
(turpmāk „iestādes”) veic visus pasākumus, 
lai sekmētu ikgadējās budžeta procedūras 
norisi un nodrošinātu dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanu visos 
budžeta plānošanas posmos.

Or. en



PA\909224LV.doc 5/5 PE492.932v01-00

LV


