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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus.

Vispārēji apsvērumi

1. Norāda, ka 2006. gads ir pēdējais 2000.–2006. gada finanšu plāna gads un pēdējais 
gads dažu ilgtermiņa programmu īstenošanai, kas jāizpilda īsā laika periodā, bet kam 
arī netieši jāveicina 2007.–2013. gada finanšu plāna jauno politisko nostādņu 
noteikšana;

2. uzskata, ka, lai arī pašreiz ir grūtības ar 2006. gada budžeta procedūru, ir svarīgi 
saglabāt ES atbildību par sociālāku un konkurētspējīgāku Eiropu, un izsaka nožēlu par 
Komisijas mērķu trūkumu šajā jomā;

3. ar nožēlu konstatē, ka joprojām nav īstenota dzimumu līdztiesības principa ievērošana 
budžeta sastādīšanā; norāda, ka saskaņā ar Amsterdamas Līguma principiem, Eiropas 
Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja ir izvērtējusi vairākus 
Kopienas politikas virzienus un pasākumus no līdztiesīgu iespēju un sieviešu tiesību 
aizsardzības viedokļa; šajā sakarā norāda, ka dzimumu līdztiesības nodrošināšanas 
principu nevajadzētu piemērot tikai īpašiem līdztiesīgu iespēju veicināšanas 
pasākumiem, bet tas arī jāpielieto plašākā mērogā, aizsargājot sieviešu stāvokli un 
sieviešu tiesības saistībā ar visiem budžeta posteņiem;

4. uzsver, ka saskaņā ar EK līguma 3. panta 2. punktu dzimumu līdztiesības veicināšana 
ir viens no Kopienas pamatmērķiem, kas jāievēro visās Kopienas darbībās; turklāt 
uzsver, ka Komisijai jānodrošina dzimumu līdztiesības ievērošana budžeta izpildē, kā 
arī ikviena darbība ir jāvērtē, ņemot vērā tās atšķirīgo ietekmi uz vīriešiem un 
sievietēm;

5. uzsver, ka Komisijai jāizstrādā ziņošanas sistēma, kas atspoguļotu dažādu budžeta 
pozīciju sadali starp sievietēm un vīriešiem, un parādītu gan to, kā veicot budžeta 
izdevumus, ņemta vērā dzimumu līdztiesība, gan to, kādi projekti finansēti dzimumu 
līdzsvara nodrošināšanai, jo īpaši attiecībā uz budžeta posteņiem, kas paredz konkrētus 
izdevumus dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību aizsardzības veicināšanā, 
piemēram, budžeta posteņi pašnodarbinātības un sociālās aizsardzības jomā;

6. norāda, ka ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ierosinātos 
un iepriekšējo gadu budžeta pozīcijās jau īstenotos līdzīgos mērķus, 2006. gada 
budžeta priekšlikumi galvenokārt cenšas sasniegt šos mērķus;

7. atzīst, ka, salīdzinot ar iepriekšējā gada budžeta pozīcijām, provizoriskais budžeta 
projekts paredz atsevišķu budžeta pozīciju palielinājumu dzimumu līdztiesības un 
sieviešu tiesību jomā, un gaida šo finanšu instrumentu novērtējuma ziņojumu, ko 
publicēs 2005. gadā;

8. izsaka nožēlu par Komisijas pašreiz ierosināto programmu apvienošanas pieeju; 
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noraida plānu par dzimumu līdztiesības programmas iekļaušanu programmā 
PROGRESS un īpašas programmas “Cīņa pret vardarbību (Daphne) un narkomānijas 
novēršana un informēšana par narkomāniju” integrēšanu vispārīgā programmā 
“Pamattiesības un tiesiskums” (COM(2005)0122); uzskata, ka specifisku programmu 
iekļaušana plašākās programmās apdraud gan dzimumu līdztiesības, gan sieviešu 
tiesību politikas ietekmi un aktualitāti; tikmēr prasa, lai nesamazina īpašu programmu 
un direktīvu īstenošanai piešķirto budžetu.

Īpašas jomas

1. Ņemot vērā jauno dalībvalstu pievienošanos, ierosina palielināt finansējumu otrajai 
rīcības programmai Daphne II, kuras mērķis ir vardarbības pret bērniem, jauniešiem 
un sievietēm novēršana (postenis 18 04 01 02); norāda, ka Daphne programma ir 
atzīta par efektīvu un nozīmīgu līdzekli vardarbības novēršanā, bet daudzos gadījumos 
iespējamie jauno dalībvalstu partneri saskaras ar grūtībām un tiem nepieciešams 
papildu atbalsts; līdz ar to uzskata, ka nepieciešams papildu finansējums, lai šajās 
jaunajās dalībvalstīs potenciālajiem partneriem sniegtu informāciju un palīdzību;

2. uzsver tādu veiksmīgu pasākumu turpmākās attīstības nozīmi, kuru mērķis ir sieviešu 
un vīriešu līdztiesības nodrošināšana, īpašu uzmanību pievēršot šādiem pasākumiem: 
uzskata, ka pašreizējais finansējuma līmenis Eiropas sieviešu lobijam 
(postenis 04 05 01) nav atbilstīgs, ņemot vērā organizācijas jaunos uzdevumus 
25 dalībvalstu paplašinātajā Eiropas Savienībā; uzskata, ka pašreizējais finansējuma 
līmenis sieviešu organizācijām (postenis 04 05 03) nav atbilstīgs, ņemot vērā 
potenciālo partneru pieaugošo skaitu un to īpašās vajadzības paplašinātajā Eiropas 
Savienībā; turklāt uzskata, ka jāpalielina minēto iniciatīvu finansējums;

3. uzsver nepieciešamību veikt sagatavošanās pasākumus, lai izveidotu Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūtu, kā noteikts 2004. gada 7. maija Limerikas ministru 
sanāksmes secinājumos, 2004. gada 1. un 2. jūnija Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju lietu padomes secinājumos, kas atkārtoti apstiprināts 
2005. gada 2. un 3. jūnija Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju 
lietu padomes secinājumos; ierosina šim mērķim izveidot jaunu budžeta pozīciju (4 05 
04 “p.m.”);

4. norāda, ka, kamēr pieaug pirmspievienošanās palīdzība Turcijai (22 02 04 01 pants), ir 
būtiski atbalstīt Turcijas centienus turpmākā cilvēktiesību aizsardzības uzlabošanā, jo 
īpaši attiecībā uz sieviešu tiesību aizsardzību, un prasīt Kopenhāgenas kritēriju izpildi; 
norāda, ka Komisijas 2004. gada kārtējā ziņojumā par Turcijas virzību uz 
pievienošanos (COM(2004)0656) minēts, ka joprojām sieviešu tiesību aizsardzība 
Turcijā ir nepietiekama un sasniegumi vardarbības pret sievietēm novēršanā ir niecīgi; 
ierosina piešķirt noteiktu līdzekļu daļu darbībām un programmām, kas balstītas uz 
pietiekamu finansējumu un kuru mērķis ir uzlabot dzimumu līdztiesību un sieviešu 
tiesību aizsardzību, jo īpaši tām darbībām un programmām, ko veic kopīgi ar 
dalībvalstu sieviešu organizācijām;

5. uzsver, ka budžetam jāatspoguļo Pekinas rīcības platformas un Lisabonas stratēģijas 
uzdevumi, lai sasniegtu līdzsvaru sieviešu pārstāvniecībā sociālo partneru vidū, lielāku 
sieviešu iesaistīšanu ekonomiska rakstura lēmumu pieņemšanā, kā arī uzlabotu 



PA\573697LV.doc PE 360.253v01-005/5PA\573697LV.doc

LV

sieviešu piekļuvi izglītībai un ar pētniecību un tehnoloģiju saistītām programmām; 
uzskata, ka jāpalielina finansējums attiecīgajām programmām saistībā ar iepriekš 
minētajām jomām, un noteikta finansējuma daļa jāpiešķir pasākumiem, kuru mērķis ir 
uzlabot dzimumu līdztiesību šajās jomās;

6. norāda, ka, lai nodrošinātu sieviešu līdzdalību informācijas sabiedrībā, ir būtiski 
īstenot dzimumu līdztiesības principu šajā konkrētajā Kopienas politikas jomā; 
uzskata, ka šī mērķa īstenošanai jāparedz īpaši izdevumi, lai šajā jomā uzlabotu 
informācijas izplatīšanu iedzīvotāju vidū.


