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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. pantā ir noteikts, ka “[v]eicot savas 
darbības, Savienība tiecas novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt 
vienlīdzību”, tādējādi paredzot, ka dzimumu līdztiesība ir jāiekļauj visās ES politikas 
jomās;

B. tā kā ES arvien vairāk saasinās nevienlīdzības problēma, un tā kā arvien lielāka ES 
budžeta daļa ir jātērē sociālo tiesību attīstīšanai un valsts labklājības pakalpojumu 
pieejamībai, īpašu uzmanību pievēršot dzimumu līdztiesības uzlabošanai, cita starpā 
attiecībā uz LGBTI personām, un sieviešu un meiteņu stāvokļa uzlabošanai;

C. tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos un velta vairāk laika 
nekā vīrieši neapmaksātiem mājsaimniecības darbiem un aprūpei;

D. tā kā Komisijai būtu jāsaglabā pietiekams finansējuma līmenis programmām, kuru 
mērķis ir atbalstīt sieviešu tiesības, piemēram, programmai “Tiesības, vienlīdzība un 
pilsonība” (REC), īpašu uzmanību pievēršot nediskriminācijas instrumentiem un ar 
dzimumu saistītas vardarbības novēršanai,

Uz līdztiesību balstīta ES politika

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 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 investīciju fondā 
(ESIF);

2. atkārtoti prasa veikt lielākus ieguldījumus 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 visneaizsargātākās sievietes, tostarp sievietes ar 
invaliditāti, vientuļās mātes un migrantes, etnisko minoritāšu un seksuālo minoritāšu 
sievietes;

4. prasa izsekot izdevumiem dzimumu līdztiesības jomā un noteikt pienācīgus rādītājus un 
īpašu metodiku, jo īpaši attiecībā uz diskriminācijas dzimuma dēļ, vardarbības un 
seksuālas uzmākšanās apkarošanu un sieviešu piekļuvi seksuālajai un reproduktīvajai 
veselībai un tiesībām;

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

6. atgādina par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) svarīgo lomu un 
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nepieciešamību pēc konsolidēta budžeta, lai vāktu datus un iegūtu speciālās zināšanas 
dzimumu līdztiesības jomā; prasa saglabāt stabilu EIGE budžetu, štatu sarakstu un 
neatkarību.


