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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir viena no vērtībām, uz kurām balstās Savienība, un 
Savienība ir apņēmusies veicināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
visās savās darbībās, kā noteikts LESD 8. pantā;

B. tā kā dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir integrētas pieejas 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai piemērošana budžeta procesā un nozīmē budžetu 
izvērtējumu no dzimumu viedokļa, iekļaujot dzimumu perspektīvu visos budžeta 
procesa līmeņos un pārstrukturējot ieņēmumus un izdevumus, lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību1, tā kā Komisijai un Revīzijas palātai būtu jānodrošina integrētas pieejas 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai princips visos Savienības budžeta un 
likumdošanas procesos,

1. atgādina, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) tika izveidots, lai Savienībā 
sekmētu un stiprinātu dzimumu līdztiesības veicināšanu, tostarp integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās Savienības politikas jomās un no tām 
izrietošajās valstu politikas jomās, cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī 
veicinātu Savienības iedzīvotāju izpratni par dzimumu līdztiesību;

2. atzinīgi vērtē EIGE un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas pastāvīgo 
sadarbību un atzinīgi vērtē EIGE ieguldījumu komitejas nepārtrauktajos centienos, 
tostarp attiecībā uz jautājumu par dzimumu digitālo plaisu, darba un privātās dzīves 
līdzsvaru, vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirībām, dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā, pret sievietēm vērstas vardarbības 
apkarošanu, sieviešu veselību, tostarp seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to 
saistītajām tiesībām, un dzimumsensitīva parlamentārā instrumenta izstrādi; norāda uz 
vērtīgo ieguldījumu, ko EIGE var sniegt visām Eiropas Parlamenta komitejām, lai 
Savienības politikas veidošanā uzlabotu dzimumu līdztiesības perspektīvas horizontālu 
integrāciju un labāk īstenotu integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
politikā un darbībās (piemēram, nodrošinot citām komitejām mācības un datus);

3. atzinīgi vērtē rezultātus, ko sniegusi EIGE līdzdalība Eiropas tieslietu un iekšlietu 
aģentūru tīklā un nesenais darbs šā tīkla vadīšanā, jo īpaši tādu darbību veicināšanu, 
kuru mērķis ir apkarot seksuālu uzmākšanos2 darbavietā;

4. ņem vērā to, ka EIGE ir bijis augsts budžeta izpildes līmenis, saistību apropriācijām 
sasniedzot 99,38 % 2018. gadā (2017. gadā — 98,92 %) un maksājumu apropriācijām 
sasniedzot 81,15 % 2018. gadā (2017. gadā — 80,95 %); turklāt mudina EIGE saglabāt 
samērīgu pārnesumu līmeni, sekojot pēdējo trīs gadu paraugam (2018. gadā 36,67 %, 
2017. gadā 34,25 % un 2016. gadā 51,29 %);

5. ņem vērā jauno zināšanu pārvaldības un komunikācijas stratēģiju 2019.–2021. gadam, 

1  https://rm.coe.int/1680596143
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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kuras mērķis ir iesaistīt dzimumu līdztiesības jautājumā ieinteresētas personas un 
uzraudzīt EIGE komunikācijas kanālus;

6. pieņem zināšanai to, ka EIGE ir panācis progresu dažu ārējā novērtējumā (2015) sniegto 
ieteikumu īstenošanā, atzinīgi vērtē centienus īstenot rīcības plānu šo ieteikumu 
īstenošanai un aicina Institūtu turpināt šo procesu, lai uzlabotu pārvaldību un 
efektivitāti;

7. stingri atbalsta EIGE darbu, kas, ar pētījumiem un izpēti sniedzot oficiālus, kvalitatīvus 
un objektīvus datus, dod iespēju Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai gūt 
datus, bez kuriem nav iespējams pienācīgi veikt tās darbu;

8. atzinīgi vērtē EIGE sasniegumus 2018. gadā un prasa, lai, sākot ar 2019. gadu, katru 
gadu tiktu atjaunināts 2017. gada dzimumu līdztiesības indekss (indekss); aicina 
izstrādāt vairāk metodisko rīku, lai labāk nodrošinātu dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanu visās politikas nostādnēs un pasākumos;

9. uzstāj, ka EIGE kā Savienības ekspertu centram dzimumu līdztiesības jautājumos ir 
jāuzrauga Stambulas konvencijas īstenošana;

10. pauž bažas par bijušo pagaidu darba aģentūras darbinieku prasībām un par Viļņas rajona 
tiesas nolēmumu un Viļņas apgabaltiesas nolēmumu; prasa nodrošināt skaidru darbā 
pieņemšanas procesu un aicina EIGE pieņemt pasākumus situācijas atrisināšanai;

11. prasa piešķirt papildu finansējumu EIGE, lai palielinātu štata darbinieku skaitu un 
kvalitāti, aizstājot pagaidu līgumus ar štata līgumiem; pauž nožēlu par apstākļiem, kuros 
EIGE ir jāstrādā, saskaroties ar pastāvīgu budžeta samazināšanas un cilvēkresursu 
trūkuma risku (jautājums par nevienlīdzīgu attieksmi pret pagaidu darbiniekiem, jo īpaši 
attiecībā uz atalgojumu un darba ņēmēju tiesībām);

12. pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas atzinumu EIGE gada pārskati visos 
būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī un 
darbības rezultātus, naudas plūsmas un aktīvos notikušās izmaiņas minētajā datumā 
noslēgtajā gadā, kā to nosaka Finanšu regulas noteikumi un Komisijas galvenā 
grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

13. norāda uz Revīzijas palātas atzinumu, ka EIGE 2018. gada 31. decembrī slēgtā finanšu 
gada pārskatiem pakārtotie ieņēmumi un maksājumi visos būtiskajos aspektos ir 
likumīgi un pareizi;

14. pamatojoties uz patlaban pieejamajiem datiem, uzskata, ka EIGE direktoram var sniegt 
apstiprinājumu par 2018. finanšu gada budžeta izpildi.
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