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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā 2006. gads bija pasludināts pat Eiropas Darbaspēka mobilitātes gadu, lai palielinātu 
izpratni par mobilitāti kā vienu no patiesa Eiropas darbaspēka tirgus izveides faktoriem un 
lai sagatavotos Eiropas gadam par iespēju vienlīdzību visiem,

1. atgādina Komisijai, 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 
un ka ikviena darbība ir jāvērtē, ņemot vērā tās atšķirīgo ietekmi uz vīriešiem un 
sievietēm;

2. ar nožēlu konstatē, ka budžeta plānošanā vēl aizvien netiek ņemts vērā dzimumu 
līdztiesības princips, tāpēc atkārto 2003. gada 3. jūlija rezolūcijā par dzimumu līdztiesības 
ievērošanu budžeta plānošanā1 pausto prasību pienācīgi ņemt vērā integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesībai kā vienu no budžeta plānošanas prioritārajiem mērķiem;

3. atkārto prasību ziņojumos par budžeta izpildes apstiprināšanu iekļaut informāciju, kas 
saistīta ar dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas politiku, un dzimumu līdztiesību 
raksturojošus datus; pauž nožēlu, ka Komisija nav sniegusi šādu informāciju;

4. atzinīgi vērtē 2006. gada budžeta izpildes līmeni attiecībā uz visiem struktūrfondu (ESF) 
mērķiem un attiecīgo plānošanas periodu, maksājumu izpildei sasniedzot 99 %; tomēr 
pauž bažas par nesamaksāto saistību palielināšanos un plānoto izdevumu atcelšanas risku, 
tāpēc aicina Komisiju novērst šo situāciju, vienkāršojot noteikumus par izdevumu 
atbilstību ESF attiecībā uz laikposmu no 2007. līdz 2013. gadam, kā arī paplašinot 
integrētās administrācijas un kontroles sistēmas piemērošanu līdz ESF, jo kontroles 
sistēmas dalībvalstīs parasti ir neefektīvas vai tikai viduvēji efektīvas;

5. ar nožēlu konstatē, ka nav panākti nekādi uzlabojumi attiecībā uz tādu datu trūkuma 
novēršanu, kuri raksturo dzimumu līdztiesības veicināšanu, lai gan šim mērķim bija 
piešķirts atbalsts no ESF, tāpēc atkārtoti aicina Komisiju novērst šo situāciju;

6. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz ESF atbalstu 1., 2. un 3. mērķim, kurš izpaudās kā 
finanšu līdzekļu piešķiršana bezdarba apkarošanai, cilvēkresursu uzlabošanai un 
integrācijas veicināšanai darbaspēka tirgū, vairs netiek īstenota Kopienas iniciatīva 
„EQUAL”, kas bija svarīgs instruments dzimumu diskriminācijas novēršanai darbaspēka 
tirgū; tā kā EQUAL programmas principi tagad ir integrēti galvenajā ESF programmās, 
uzskata, ka NVO būtu nepieciešams palīdzības dienests, lai tās varētu turpināt savu darbu;

7. atzīmē nepārtraukti zemo maksājumu izmantošanas līmeni saistībā ar Daphne programmu 
un mudina Komisiju īstenot nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu šo situāciju un 
izvairītos no izdevumu atcelšanas;

                                               
1 OV C 74 E, 24.3.2004., 746. lpp.
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8. uzskata, ka lielāka uzmanība jāpievērš sieviešu līdzdalībai uz zināšanām balstītā 
sabiedrībā un darbaspēka tirgū, līdz ar to arī augstas kvalitātes apmācībai un sieviešu 
nodarbinātībai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.
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