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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 Komisija, ņemot vērā jaunu valstu gaidāmo pievienošanos ES, savā 2002. gada 
27. februāra lēmumā par gada politisko stratēģiju saistībā ar 2003. gada budžeta 
noteikšanu kā galveno prioritāti minēja Eiropas paplašināšanos un prioritātes, kas ar to ir 
ļoti cieši saistītas — drošību un stabilitāti, kā arī ilgtspējīgu un solidāru ekonomiku,

1. piekrīt Komisijas viedoklim saistībā ar politiskajām prioritātēm 2003. gada budžetā, 
ņemot vērā, ka paplašināšanās un administrācijas sagatavošanai tai ir jāuzskata par 
absolūtām ES prioritātēm ;atkārtoti uzsver, cik būtiska saistībā ar Lisabonas un Barselonas 
augstākā līmeņa sanāksmēs izvirzītajiem mērķiem ir vajadzība palielināt sieviešu dalības 
īpatsvaru paplašinātās ES darba tirgū, it īpaši lai uzlabotu sieviešu sociāli ekonomisko 
stāvokli jaunajās dalībvalstīs, kā arī vajadzība, plānojot budžetu, noteikt atbilstošus 
finanšu līdzekļus;

2. atgādina, ka saskaņā ar ES līguma 3. panta 2. punktu sieviešu un vīriešu līdztiesības 
veicināšana ir ES pamatprincips un horizontāls mērķis, kas skar visas Kopienas politikas 
jomas un pasākumus; atkārtoti prasa, lai šo dzimumu līdztiesību pienācīgi ņemtu vērā kā 
pastāvīgu prioritāru mērķi, plānojot budžetu saskaņā ar dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanu budžeta veidošanā;

3. izsaka gandarījumu par būtiskajiem panākumiem, kas gūti 2003. gada budžeta izpildē 
attiecībā uz visiem mērķiem un struktūrfondu plānošanas periodu un kas izpaudās kā 
maksājumu izpilde 89 % līmenī, kas ir uzskatāmi augstāks nekā 2002. gadā (71 %); vērš 
galveno uzmanību uz to, ka nav nekādu datu saistībā ar vienlīdzīgu iespēju veicināšanu, 
kam bija piešķirti līdzekļi, un aicina Komisiju šo situāciju labot cik vien ātri iespējams;

4. ņem vērā, ka budžeta līdzekļu izmantošana izpaužas atšķirīgi attiecībā uz sievietēm un 
vīriešiem joprojām esošā līdzsvara trūkuma dēļ; vērš uzmanību uz to, ka 2003. gada 
budžeta dati nesniedz nekādu informāciju par to līdzekļu ietekmi, kurus piešķīra dzimumu 
līdztiesības veicināšanai saistībā ar tādām perspektīvām kā dzimumu aspektu integrēšana 
un prasa Komisijai nekavējoties sniegt Parlamentam attiecīgo informāciju.


