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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 Eiropas Savienība, un 
Savienība ir apņēmusies veicināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
visās savās darbībās, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
8. pantā;

B. tā kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis Komisiju veicināt un nodrošināt to, lai 
visās Savienības politikas jomās tiktu izmantota integrēta pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai, dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā un 
ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējums, savukārt Revīzijas palātu — tās 
ziņojumā par Savienības budžeta izpildi iekļaut dzimumperspektīvu, tostarp pēc 
dzimuma sadalītus datus;

C. tā kā vienlīdzība un tiesiskums ir Savienības pamatvērtības un Eiropas iestādēm tās būtu 
jāveicina saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 13. pantu; tā kā šī atbildība 
būtu jāuzņemas arī dalībvalstīm saskaņā ar lojālas sadarbības principu, kas noteikts LES 
4. panta 3. punktā,

1. uzsver, ka visās politikas jomās būtu jāintegrē un jānodrošina sieviešu tiesības un 
dzimumu līdztiesības perspektīva; tādēļ atkārtoti aicina visos budžeta procesa posmos, 
tostarp budžeta izpildē un tās novērtēšanā, īstenot dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanu budžeta plānošanā;

2. aicina Komisiju turpināt centienus stiprināt tiesiskumu Savienībā, jo īpaši tos tiesību 
aktu priekšlikumus, kuru mērķis ir aizsargāt Savienības budžetu vispārēju trūkumu 
gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs; tādēļ aicina Komisiju izpētīt to struktūru 
pamatuzdevumus, kurām tiek piešķirti Savienības līdzekļi; nepiešķirt finansējumu 
jebkurai grupai, kas vēlas izmantot Savienības līdzekļus, lai mazinātu tiesības, jo īpaši 
sieviešu tiesības;

3. norāda, ka dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir vispārējas 
dzimumu līdztiesības stratēģijas daļa, un tāpēc uzsver, ka ļoti būtiska ir Savienības 
iestāžu apņemšanās šajā jomā; šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka netika pieņemta 
Savienības dzimumu līdztiesības stratēģija 2016.–2020. gadam, un aicina Komisiju 
uzlabot jaunās Stratēģiskās iesaistes dzimumu līdztiesības jomā stāvokli, pieņemot to kā 
paziņojumu;

4. pauž bažas par saistību starp uzbrukumiem tiesiskumam un nelabvēlīgu attieksmi pret 
dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām; aicina šo jautājumu atrisināt, izmantojot 7. 
panta procedūru pret attiecīgajām dalībvalstīm;

5. atkārtoti prasa programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) budžeta 
pozīcijās konkrēti norādīt līdzekļus, kas piešķirti katram ar dzimumu līdztiesību 
saistītajam programmas mērķim, lai nodrošinātu pienācīgu pārskatatbildību par šim 
nolūkam veltītajiem līdzekļiem;
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6. pauž nožēlu par pēdējo gadu tendenci samazināt Savienības līdzekļus visu veidu 
vardarbības pret sievietēm un meitenēm apkarošanai un atkārtoti prasa palielināt 
resursus Daphne īpašajam mērķim; atkārtoti aicina izveidot atsevišķu budžeta pozīciju 
ar programmu Daphne saistītajam programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 
mērķim; pieņem zināšanai panākto Savienības mēroga apsekojuma izstrādāšanā, 
paredzot kopīgu metodiku un anketu, lai visās Savienības dalībvalstīs regulāri vāktu 
salīdzināmus datus par vardarbību, kas saistīta ar dzimumu; cer 2019. gadā saņemt 
pirmos izmēģinājuma projektā gūtos apsekojuma rezultātus, lai varētu, kā paredzēts, ar 
2020. un 2021. gadu sākt apsekojuma īstenošanu;

7. aicina izskatīt sinerģiju starp šīm Savienības iekšējām un ārējām programmām, lai 
nodrošinātu saskaņotu un nepārtrauktu pieeju politikai gan Savienībā, gan ārpus tās, 
piemēram, sieviešu dzimumorgānu kropļošanas gadījumā;

8. prasa palielināt pārredzamību, īstenot mērķtiecīgas darbības un nodrošināt īpašas 
budžeta pozīcijas, lai Savienības ārējā darbībā sasniegtu ar dzimumu līdztiesību un 
sieviešu tiesībām, tostarp ar seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītajām 
tiesībām, saistītos mērķus;

9. aicina veikt ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējumus kā daļu no vispārējiem 
ex ante nosacījumiem attiecībā uz Savienības līdzekļiem;

10. atgādina, ka ļoti daudz bēgļu un patvēruma meklētāju, kas ierodas Savienībā, ir sievietes 
un bērni; uzsver, ka integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ir arī viens no 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) pamatprincipiem, un atkārtoti prasa 
migrācijas un patvēruma politikā ņemt vērā arī dzimuma aspektu un piešķirt līdzekļus 
īpaši tam, lai novērstu vardarbību dzimuma dēļ, kā arī nodrošināt piekļuvi veselības un 
reproduktīvās veselības aprūpei un ar to saistīto tiesību ievērošanu;

11. prasa Parlamentam, Padomei un Komisijai atjaunot saistības attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību nākamajā DFS, jaunajā DFS regulā iekļaujot klauzulu par dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā un dzimumu līdztiesības principam 
atbilstošu pārskatīšanu; pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz DFS pievienoto kopīgo 
deklarāciju par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, šajā jomā nav gūti 
vērā ņemami panākumi un ka saistībā ar 2014.–2020. gada DFS nav izstrādāta skaidra 
dzimumu līdztiesības stratēģija ar konkrētiem mērķiem, konkrētiem uzdevumiem un 
piešķīrumiem;

12. uzsver, ka ir jāpieliek lielākas pūles, lai integrētu dzimumperspektīvu pētniecības un 
integrācijas jomā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka līdz 2019. gada janvārim sievietes 
veidoja 42 % no visa programmas “Apvārsnis 2020” projektu darbaspēka; taču, gluži 
pretēji, pauž nožēlu par to, ka sieviešu īpatsvars projektu koordinatoru vidū bija tikai 
28 % un tikai 32,4 % no dotācijām bija ņemta vērā pētniecības un inovācijas satura 
dzimumdimensija; aicina arī iekļaut mērķtiecīgus pasākumus sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības jomā, piešķirot tām īpašas budžeta pozīcijas, lai migrācijas un 
patvēruma politikā ņemtu vērā dzimumu dimensiju;

13. aicina Komisiju izmantot dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā 
visā budžeta procedūrā, budžeta īstenošanā un tās novērtēšanā, lai veicinātu vienlīdzīgu 
piekļuvi Savienības finansētajām programmām un sekmētu sieviešu līdzdalību;
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14. aicina apkopot pēc dzimuma sadalītus datus par Savienības finansēto programmu 
atbalsta saņēmējiem un dalībniekiem; atkārtoti prasa iekļaut Savienības budžeta izpildes 
rezultātu rādītāju kopumā arī konkrētus dzimumu līdztiesības rādītājus, kuru pamatā ir 
lielāks uzsvars uz līdztiesības, taisnīguma un ekoloģijas principu, pienācīgi ņemot vērā 
pareizas finanšu pārvaldības principu, proti, saskaņā ar saimnieciskuma, lietderības un 
efektivitātes principu;

15. pauž nožēlu par to, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fondā (ESIF) nav iekļauta 
dzimumperspektīva, jo trūkst konkrētu datu par to pieteikumu iesniedzēju dzimumu, 
kuri iesniegti un/vai apstiprināti ESIF finansējuma saņemšanai.
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