
PA\549762LV.doc PE 350.221v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PAGAIDU 
2004/2209(INI)

7.12.2004

ATZINUMA PROJEKTS
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja Pagaidu komitejai saistībā ar 
paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 
no 2007. gada līdz 2013. gadam

par paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta 
līdzekļiem no 2007. gada līdz 2013. gadam
(2004/2209(INI))

Referente: Ilda Figueiredo



PE 350.221v01-00 2/4 PA\549762LV.doc

LV Ārējais tulkojums

PA_NonLeg



PA\549762LV.doc 3/4 PE 350.221v01-00

Ārējais tulkojums LV

PRIEKŠLIKUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina Pagaidu komiteju saistībā ar 
paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem no 2007. gada 
līdz 2013. gadam uzņemties atbildību par zemāk minēto priekšlikumu iekļaušanu un to 
apstiprināšanu:

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par finansiālo 
perspektīvu laika periodam no 2007. gada līdz 2013. gadam (COM(2004)0487)1,

- ņemot vērā 2004. gada 18. marta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas 
atzinumu Komisijas paziņojumam Padomei un Eiropas Parlamentam ’Veidojot kopīgu 
nākotni – paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumi un budžeta līdzekļi laika 
periodam no 2007. gada  līdz 2013. gadam (COM(2004)0101)’

- ņemot vērā Pagaidu komitejas saistībā ar paplašinātās Eiropas Savienības politikas 
uzdevumiem un budžeta līdzekļiem no 2007. gada līdz 2013. gadam darba dokumentiem, 
precīzāk, 2004.gada 22. novembra darba dokumentu Nr. 8 par sociālās politikas darba 
kārtību,

1. Norāda, ka Komisijas piedāvātā finanšu sadale sociālām problēmām, līdztiesībai un 
nodarbinātībai ’Prodi komplektā’ nesniedz nekādu pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo 
finansiālo struktūru, neskatoties uz to, ka paplašinātā Eiropas Savienībā ir pieaugusi 
nevienlīdzība, 20 miljonu bezdarbnieku ir uz nabadzības sliekšņa, 70 miljonu cilvēku 
sociāli atstumti, taču kopējā konkurētspēja un uzņēmējdarbības aktivizēšanās budžeta 
sadaļā ir pieaugusi par aptuveni 115%;   

2. Pauž nožēlu par to, ka 1345 miljoni eiro, 2004. gada cenās, ir ieteikts piešķirt sociālām 
vajadzībām ierosinātā summa 2007-2013 gadam, t.i. tikai 6.5% no kopējās summas jeb 
20405 miljoni eiro, kas  ir paredzēti konkurētspējas, uzņēmējdarbības veicināšanai un 
sociālajai darba kārtībai, tas padara sociālās kohēzijas pieaugumu neiespējamu, un traucē 
tiesisku darba vietu izveidi, kas visvairāk skar tieši sievietes;

3. Neiebilst pret atsevišķa instrumentu, kas paredzēts sociālajām problēmām- „Progress” 
izveidi, taču apstiprina nepieciešamību garantēt, lai tas būtu pienācīgi finansēts, aicina 
pievērst lielāku uzmanību sieviešu iesaistīšanai dažādās programmās, arī tam, lai tiktu 
skaidri atspoguļotas darbības, kas saistītas ar līdztiesības ievērošanu un 
pretdiskriminācijas politiku, jo īpaši tiesību ievērošanas veicināšanu un sieviešu 
iesaistīšanu, izveidojot programmu, līdzīgu ’Gender 2013’ un, piešķirot finansējumu 
jaunajam Eiropas Dzimumu jautājumu institūtam;
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4. Lūdz Komisiju sniegt vairāk informācijas par Daphne programmu pēc 2008. gada un tās 
finansējumu 2007. un 2008. gadam, kuru nedrīkst iegūt, pārdalot citus resursus;

5. Atgādina. ka dzimumu jautājumu ir jāiekļauj visas Kopienas politiskajā pārvaldē un 
pievērš īpašu uzmanību galvenajām izdevumu pozīcijām, piemēram, struktūrfondiem; 

6. Atbalsta Komisijas nostāju par septiņu gadu perioda uzturēšanu finanšu perspektīvai, bet 
noraida stratēģiju, ko izvirzījuši  tie, kas vēlas ierobežot Kopienas budžetu līdz 1%, no 
Kopienas IKP;  

7. Ierosina ieviest jaunu mērķi cilvēkresursu jomā kā struktūrfondu uzdevumu Nr. 1, 
iekļaujot tos reģionus, kuru vidējais cilvēkresursu rādītājs ir mazāk kā 75% no Kopienas 
vidējā cilvēkresursu rādītāja attiecībā uz tiem, kas jau ir ieguvuši augstāko izglītību, 
pievienojot patreizējiem rādītājiem; 

8. Uzsver vajadzību stiprināt saikni starp Eiropas Sociālo fondu un Nacionālajiem rīcības 
plāniem nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā, lai nodrošinātu to atbilstošu 
finansēšanu. 


