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Godātais Van Overtveldt kungs!

Saistībā ar minēto procedūru Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai tika lūgts 
sniegt atzinumu Jūsu vadītajai komitejai. Koordinatoru rakstiskajā procedūrā 2020. gada 
31. martā komiteja nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Šajā procedūrā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja nolēma aicināt par 
jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk minētos 
ierosinājumus.

Ar cieņu

Evelyn Regner
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IEROSINĀJUMI

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. pantā ir noteikts, ka “veicot savas 
darbības, Savienība tiecas novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt 
vienlīdzību”, tādējādi nosakot principu par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai, kas paredz, ka dzimumu līdztiesības aspekts ir jāintegrē visos ES 
politikas virzienos un jāņem vērā visos budžeta procedūras posmos, īstenojot integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un ievērojot dzimumu līdztiesības principu 
budžeta plānošanā;

B. tā kā dalībvalstīm un ES ir jāizskauž un efektīvi jānovērš diskriminācija un tā kā aizvien 
lielāka ES budžeta daļa, tostarp ES struktūrfondi un investīcijas augstas kvalitātes 
publiskos aprūpes pakalpojumos, ir jāveido tā, lai radītu jaunas iespējas ES darba tirgū, 
sekmētu sociālās tiesības un uzlabotu darba un dzīves apstākļus nolūkā veicināt labāku 
darba un privātās dzīves līdzsvaru abiem dzimumiem, īpašu uzmanību pievēršot 
līdztiesības uzlabošanai, tostarp sievietēm un meitenēm un LGBTI+ personām;

C. tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos un amatos, kas 
saistīti ar lēmumu pieņemšanu, un pārāk pārstāvētas zemu atalgotās nozarēs, piemēram, 
aprūpes un pakalpojumu jomā, savukārt tieši viņas vairāk laika nekā vīrieši velta 
neapmaksātiem mājsaimniecības un aprūpes pienākumiem; tā kā ir vajadzīgi īpaši 
pasākumi sieviešu atbalstam, proti, to sieviešu, kas atgriežas darba tirgū pēc ilga 
pārtraukuma, lai tādējādi palielinātu viņu potenciālu darba tirgū;

D. tā kā attiecībā uz izglītību, apmācību un nodarbinātību, tostarp darbu vadošos amatos, 
sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas digitālās ekonomikas, mākslīgā intelekta, 
IKT un zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) nozarēs; tā kā 
līdztiesību digitālajā laikmetā varētu veicināt resursi, kas ar digitālās iekļaušanas 
palīdzību atbalsta pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm; tā kā stratēģijā “Eiropa, 
kas atbilst digitālā laikmeta prasībām” būtu jāiekļauj integrēta pieeja dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai;

E. tā kā Komisijai būtu jānodrošina pietiekams un vismaz pašreizējam līmenim atbilstošs 
finansējums programmām, kuru mērķis ir atbalstīt sieviešu tiesības, piemēram, 
programmai “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (REC) un paredzamajai programmai 
“Tiesības un vērtības”, īpašu uzmanību pievēršot nediskriminācijas, dzimumu 
līdztiesības un integrētas pieejas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai instrumentiem un 
ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai; uzsver Eiropas Parlamenta nostāju par 
īpašu līdzekļu piešķiršanu darbībām, ar kurām novērš un apkaro visu veidu ar dzimumu 
saistītu vardarbību, un par Stambulas konvencijas pilnīgas īstenošanas veicināšanu 
programmā “Tiesības un vērtības”,

Līdztiesība kā ES politikas virzienu centrālais elements

1. uzsver, ka dzimumu līdztiesības principa ievērošanai budžeta plānošanā ir jākļūst par 
budžeta procedūras neatņemamu daļu visos tās posmos un visās budžeta pozīcijās, lai 
budžeta izdevumi tādējādi kļūtu par efektīvu instrumentu dzimumu līdztiesības 
veicināšanai; prasa, lai integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai tiktu 
pastāvīgi īstenota visās ES programmās, finanšu instrumentos un Eiropas Stratēģisko 
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investīciju fondā (ESIF);

2. atkārtoti prasa veikt lielākas investīcijas sieviešu un meiteņu tiesību nodrošināšanai; 
prasa piešķirt budžeta finansējumu sieviešu ekonomiskās neatkarības atbalstam, 
izmantojot ES programmas un fondus, piemēram, COSME, “Apvārsnis 2020” un ESIF;

3. prasa palielināt sinerģiju starp pieejamajiem instrumentiem, lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību un uzlabotu darba un privātās dzīves līdzsvaru; atkārtoti uzsver, ka ir 
jāpieliek lielākas pūles, lai atbalstītu sievietes, kuras ir neaizsargātākā situācijā, tostarp 
sievietes ar invaliditāti, sievietes, kas nav baltādainas, vientuļās mātes un migrantes, 
attālos lauku apvidos dzīvojošās sievietes, etniskās minoritātes un LBTI+ sievietes;

4. prasa dzimumu līdztiesības jomas izdevumiem sekot līdzi ar neatkarīgām budžeta 
pozīcijām mērķtiecīgiem pasākumiem, noteikt konkrētus rādītājus un paredzēt īpašu 
metodiku, jo īpaši attiecībā uz cīņu pret diskrimināciju dzimuma dēļ, psiholoģiskās, 
seksuālās un fiziskās vardarbības un seksuālas uzmākšanās apkarošanu un sieviešu 
piekļuvi seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un tiesībām; aicina izstrādāt un 
piemērot attiecīgus pārskatatbildības un pārredzamības mehānismus, kā arī iesniegt 
regulārus un dzimumsensitīvus ziņojumus par rezultātiem, lai uzlabotu integrētas 
pieejas dzimumu līdztiesībai procesu un īstenoto programmu efektivitāti;

5. prasa ES palielināt budžeta piešķīrumu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas 
veicina sieviešu tiesības Eiropā un globālajos dienvidos;

6. uzsver satraucošo un arvien pieaugošo negatīvo reakciju pret dzimumu līdztiesību un 
sieviešu tiesībām un to, cik cīņā pret šo situāciju svarīgi ir ES instrumenti, tostarp 
kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI); 
pauž nožēlu, ka Komisija savā priekšlikumā nav iekļāvusi īpašu programmu dzimumu 
līdztiesības jomā, un aicina nodrošināt vērienīgus un konkrētus budžeta piešķīrumus 
sieviešu cilvēktiesību aizstāvju atbalstam un seksuālās un reproduktīvās veselības un ar 
to saistīto tiesību aizsardzībai un veicināšanai; tādēļ uzsver nepieciešamību palielināt 
budžeta piešķīrumus, ar kuriem atbalsta seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to 
saistīto tiesību vispārēju ievērošanu un pieejamību;

7. atgādina par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) svarīgo lomu, nodrošinot 
izpratni par vīriešu un sieviešu nevienlīdzības apmēriem un cēloņiem ES, un par 
nepieciešamību pēc konsolidēta budžeta nolūkā vākt pēc dzimuma dalītus datus un iegūt 
speciālās zināšanas dzimumu līdztiesības jomā; prasa palielināt EIGE budžetu, štatu 
sarakstu un neatkarību vai vismaz kā minimums saglabāt šos rādītājus pašreizējā līmenī.


