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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. pantu Savienība visās savās 
darbībās tiecas novērst nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm un veicināt 
līdztiesību, nosakot principu par dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu; tā kā 
2021. gada budžeta procedūra, kas ir pirmā no 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu 
shēmā (DFS) ietvertajām procedūrām, sniedz iespēju labāk integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu visā budžeta procedūrā, budžeta plānošanā ievērojot dzimumu 
līdztiesības principu; jo īpaši ņemot vērā Covid-19 krīzes dažādo ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, sevišķi uz sieviešu tiesībām, piemēram, lielāku ar dzimumu saistītu 
vardarbību pārvietošanās ierobežojumu laikā, lielāku risku izkrist no darba tirgus, kas 
saistīts ar lielāku aprūpes pienākumu slogu, lielāku to sieviešu īpatsvaru, kuras 
nodarbinātas nozarēs, ko skāruši pārvietošanās ierobežojumi, tostarp neoficiālajā 
ekonomikā un nozarēs ar nestabilākiem darba apstākļiem,

1. uzsver, ka programma “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” ir vienīgā Savienības 
programma ar mērķorientētiem pasākumiem dzimumu līdztiesības jomā, tostarp ar 
dzimumu saistītas vardarbības novēršanai un apkarošanai; stingri pauž atkārtotu prasību 
palielināt īpaši resursus un izveidot speciālu budžeta pozīciju nolūkā apkarot ar 
dzimumu saistītu vardarbību, jo īpaši ņemot vērā to, ka Covid-19 krīzes laikā ir 
pieaugusi vardarbība pret sievietēm, kā arī prasību programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, 
tiesības un vērtības” sadaļās “Daphne” un “Vērtības” palielināt finansējumu, kas 
paredzēts dzimumu līdztiesībai un mērķim par dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanu, kā arī attiecīgajām organizācijām; atkārtoti aicina iekļaut īpašas budžeta 
pozīcijas visiem mērķorientētiem dzimumu līdztiesības pasākumiem, kas būtu laba 
prakse dzimumu līdztiesības principa ievērošanai budžeta plānošanā ar mērķi atvieglot 
dzimumu līdztiesībai paredzēto izdevumu izsekošanu;

2. nolūkā veicināt sieviešu dalību darba tirgū uzsver nepieciešamību būtiski palielināt 
ESF+ resursus, lai nodrošinātu iekļaušanu darba tirgū un pielāgotu apmācību, jo Covid-
19 krīze ir nesamērīgi ietekmējusi sieviešu nodarbinātību, jo īpaši neoficiālajā 
ekonomikā strādājošo sieviešu nodarbinātību, no kurām daudzas, iespējams, nevarēs 
uzsākt oficiālu nodarbinātību, jo viņas veic bērnu aprūpes pienākumus, kā arī sievietes, 
kas strādā nestabilos darba apstākļos, sievietes, kurām ir nepilna laika darba līgums, un 
dažās ļoti skartās un ļoti feminizētās nozarēs, piemēram, veselības aprūpē, 
mazumtirdzniecībā un aprūpes struktūrās un pakalpojumu sniegšanā, bērnu aprūpē, 
vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē, kā arī ilgtermiņa un sociālajā aprūpē;

3. uzsver nepieciešamību apsvērt iespēju palielināt resursus, kuri domāti tam, lai sievietēm 
vairāk tiktu nodrošinātas pilnvērtīgas iespējas, izmantojot uzņēmējdarbību, un atbalstīt 
sieviešu vadītus MVU, nodrošinot viņām piekļuvi aizdevumiem un finansējumam, 
izmantojot īpašas programmas;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis risināt sieviešu nepietiekamās pārstāvības problēmu 
digitālās ekonomikas, IKT, kā arī zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un 
matemātikas (STEM) nozarēs izglītības, apmācības un nodarbinātības ziņā, sevišķi 
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veicot īpašus pasākumus, kuru mērķis ir informēt un mudināt meitenes izpētīt STEM, lai 
motivētu viņas mācīties, studēt un turpināt karjeru šajā jomā, un piešķirt mērķorientētas 
apropriācijas, lai novērstu digitālo plaisu starp dzimumiem, izstrādājot priekšlikumus 
digitālo prasmju un digitālās pratības uzlabošanai, un palielināt viņu iespējas sasniegt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kā arī palīdzēt sievietēm pielāgoties jauniem darba 
apstākļiem pēc Covid krīzes un sekmēt viņu lielāku līdzdalību ekonomikā;

5. aicina palielināt apropriācijas kultūras, jaunrades un iekļaujošas sabiedrības kopās, lai 
labāk integrētu dzimumperspektīvu katrā programmā, kā arī atbalstītu un veicinātu 
Savienībā pētījumus un pētniecību dzimumu līdztiesības jomā;

6. tādēļ uzsver nepieciešamību palielināt budžeta piešķīrumus, ar kuriem atbalsta 
seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību vispārēju ievērošanu un 
piekļuvi tām; aicina dalībvalstis aizsargāt seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to 
saistītās tiesības, jo īpaši nodrošinot, ka pastāv reproduktīvās veselības programmas un 
pakalpojumi, tostarp primārā brīvprātīga ģimenes plānošanas aprūpe un zāles, kā arī 
aizsargāt māšu un jaundzimušo veselību; aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt 
papildu resursus programmai EU4Health, jo īpaši lai nodrošinātu pieejamu un drošu 
seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību (SRHR) pakalpojumu nepārtrauktu un 
savlaicīgu sniegšanu, kā arī lai atbalstītu darbības, kuru mērķis ir risināt veselības 
jautājumus, kas saistīti ar vardarbību dzimuma dēļ, un atbalstīt tos, kuri cietuši no 
dzimumbalstītas vardarbības; vērš īpašu uzmanību uz sievietēm, kuras dzīvo lauku 
apvidos, mazapdzīvotos un vismazāk pieejamos apgabalos un kuru piekļuve šādiem 
pakalpojumiem bieži vien ir ierobežotāka;

7. uzsver, ka ar Savienības budžetu būtu aktīvāk jācenšas sasniegt ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķus; tādēļ aicina Komisiju atbalstīt pasākumus un projektus, kuru mērķis ir 
izskaust sieviešu un bērnu nabadzību, veicināt lielāku un labāku integrāciju darba tirgū, 
novērst darba un algu nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, uzlabot piekļuvi 
veselības aprūpei un tās sniegšanu un apkarot vardarbību pret sievietēm, bērniem un 
jauniešiem;

8. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka papildu apropriācijas tiek piešķirtas sieviešu 
tiesību organizācijām, jo īpaši tām, kas strādā, lai veicinātu SRHR un LGBTI+ tiesības; 
atkārtoti prasa ieviest mehānismu Savienības budžeta aizsardzībai, ja pastāv vispārēji 
trūkumi saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs; uzsver, ka Parlamenta piekrišanai 2021.–
2027. gada DFS vajadzētu būt atkarīgai no Savienības vērtību ievērošanas, un ir gatavs 
nesniegt piekrišanu DFS, ja politiska vienošanās par šādu mehānismu netiks panākta;

9. atkārtoti apstiprina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta un Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūras svarīgo lomu un aicina palielināt to budžetu, lai uzlabotu to 
darbā pieņemšanas un pētniecības spējas; atgādina, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūtam ir svarīga nozīme, lai izprastu dzimumu nevienlīdzības apmēru un cēloņus 
Savienībā; tādēļ aicina palielināt budžeta piešķīrumu pozīcijā “Nediskriminācijas un 
līdztiesības veicināšana”.
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