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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 LESD 8. pantā;

B. tā kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis Komisiju veicināt un nodrošināt to, lai 
attiecīgajās 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, cita 
starpā pēc dzimuma sadalītus datus,

1. aicina visās politikas jomās integrēt sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jautājumu; 
tādēļ atkārtoti aicina budžeta procesā, arī budžeta izpildē un tās novērtēšanā, ievērot 
dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā;

2. 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;

3. atkārtoti aicina izveidot atsevišķu budžeta pozīciju ar programmu Daphne saistītajam 
programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” mērķim; pieņem zināšanai panākto ES 
mēroga apsekojuma izstrādāšanā, paredzot kopīgu metodiku un anketu, lai visās ES 
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 īstenošanu1; 

4. 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 
dzimumdimensija2; 

5. prasa vākt pēc dzimuma sadalītus datus par ES finansēto programmu atbalsta 
saņēmējiem un dalībniekiem.

1 Programmu darbības izdevumu pārskati COM(2019)0400 — 2019. gada jūnijs, 360. lpp.
2 Turpat, 74. lpp.
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