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IEROSINĀJUMI

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

1. mudina Komisiju palielināt centienus, lai paātrinātu progresu attiecībā uz dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanu budžeta sagatavošanā, jo tas ir svarīgs dzimumu 
līdztiesības veicināšanas instruments; atzinīgi vērtē Komisijas vēlmi sistemātiski piemērot 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu budžeta izstrādes procesā un sagaida priekšizpēti 
par dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta sagatavošanā;

2. neatbalsta gada programmu pirmstermiņa īstenošanas pieeju, ko izmanto Komisija, un 
mudina Komisiju pieņemt saistības atbilstoši daudzgadu finanšu shēmā paredzētajam 
vidējam līmenim, it īpaši:
 norāda, ka — lai gan 2009. gada budžetā programmas „PROGRESS” 5. iedaļai 

„Dzimumu līdztiesība” paredzētās saistības (04 04 01 05. postenis) ir sasniegušas 
12 % līmeni — vispārējās saistību un maksājumu apropriācijas 2007.–2009. gadā 
veido 11,1–11,2 %, kā rezultātā 5. iedaļai piešķirts par 12 % mazāk līdzekļu; turklāt 
programmai „PROGRESS” paredzētās apropriācijas ir mazākas par daudzgadu shēmā 
paredzēto vidējo līmeni; tāpēc mudina Komisiju koriģēt minētās summas, it īpaši 
5. iedaļā, saskaņā ar Lēmumu 1672/2006/EK;

 konstatē, ka nav pilnībā izmantots budžeta līdzekļu palielinājums Daphne III 
programmai (18 04 07. pants „Cīņa pret vardarbību”), tāpēc mudina Komisiju 
palielināt saistību apropriāciju apjomu saskaņā ar programmas daudzgadu finansējumā 
paredzēto vidējo līmeni (EUR 116,85 miljoni 2007.–2013. gadam, Lēmums 
779/2007/EK);

3. pauž nožēlu par Komisijas nespēju pieņemt darbā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta, 
ko izveidoja ar 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006, direktoru; uzskata, 
ka AD13 pakāpe ir pietiekama, lai vadītu šo institūtu, un ka direktora amatam noteiktās 
pakāpes paaugstināšana varētu negatīvāk ietekmēt sievietes nekā vīriešus (pakāpeniski 
samazinot augstos amatos esošo sieviešu īpatsvaru), kas nozīmē to, ka šāda lēmuma 
pieņemšanā netiek ievērots dzimumu līdztiesības princips; noraida Komisijas ierosinājumu 
mainīt šim amatam nepieciešamo pakāpi no AD13 uz AD14.
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