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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingus Vystymosi komitetą ir Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2011 m. Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir 
smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo,

A. kadangi visais Sąjungos išorės veiksmais turėtų būti remiamas žmogaus teisių 
įgyvendinimas, kaip nustatyta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir kituose 
svarbiuose tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose, ir vadovaujama visam 
vystomajam bendradarbiavimui ir programavimui visuose sektoriuose ir visais 
programavimo proceso etapais;

B. kadangi apibrėžiant 5 darnaus vystymosi tikslą teigiama, kad lyčių lygybė ir visų 
moterų ir mergaičių įgalėjimas yra ne tik viena pagrindinių žmogaus teisių, bet ir 
būtinas pagrindas siekiant kurti taikų, klestintį ir tvarų pasaulį; kadangi suteikiant 
moterims ir mergaitėms vienodas galimybes gauti išsilavinimą, naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, dirbti deramą darbą ir būti atstovaujamoms politiniuose ir 
ekonominiuose sprendimų priėmimo procesuose bus kuriama tvari ekonomika, be to, tai 
bus naudinga plačiajai visuomenei ir žmonėms; kadangi ES ir jos valstybės narės turėtų 
teikti pirmenybę tam, kad būtų užtikrinta moterų teisė gauti deramas pajamas, naudotis 
žeme, paveldu ir gamtos ištekliais, nes tai yra pagrindiniai moterų savarankiškumo 
veiksniai; kadangi ekonominiam moterų įgalėjimui turi tekti itin svarbus vaidmuo Lyčių 
lygybės veiksmų plane (LLVP);

C. kadangi 2018 m. sukaks 70 metų nuo tada, kai buvo priimta Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija, o lygybės principas yra žmogaus teisių vizijos, išdėstytos 1945 m. Jungtinių 
Tautų Chartijoje, kurioje teigiama, kad žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis 
turėtų galėti naudotis visi žmonės, nediskriminuojant jų dėl rasės, lyties, kalbos ar 
religijos, pagrindas;

D. kadangi 2017 m. spalio 3 d. rezoliucijoje dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės 
problemos sprendimo besivystančiose šalyse1 Parlamentas pabrėžia didelę lyčių lygybės 
ir moterų įgalėjimo pasitelkiant ES išorės santykius svarbą;

E. kadangi Vaiko teisių konvenciją pasirašė 195 šalys, ji yra privaloma ir yra viena 
pagrindinių priemonių, kuriomis siekiama spręsti mergaičių pažeidžiamumo problemą ir 
užtikrinti joms ypatingą apsaugą ir priežiūrą;

F. kadangi lyčių lygybė yra viena iš bendrų vertybių, kuriomis grindžiama Europos 
kaimynystės politika, nors šiuo klausimu nenustatyta aiškių tikslų ir konkrečių veiksmų; 
kadangi ES kaimyninėse šalyse moterys neaktyviai dalyvauja politinėje veikloje ir joms 
menkai atstovaujama;

G. kadangi didinant lyčių lygybę svarbu įtraukti vyrus ir berniukus, siekiant stiprinti 
moterų ir mergaičių teises;

                                               
1 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0365.
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H. kadangi siekis, kad Stambulo konvenciją ratifikuotų ir veiksmingai įgyvendintų visos 
šalys, įskaitant ES valstybes nares, ateinančiais metais turi būti laikomas prioritetiniu, 
atsižvelgiant į jo svarbą užtikrinant, kad lyčių lygybės politika būtų geriau 
įgyvendinama;

1. mano, kad, žmogaus teisių požiūriu, Lyčių lygybės veiksmų planas (LLVP II) 
pirmaisiais metais veiksmingai sustiprino ES veiklos koordinavimą ir nuoseklumą, 
pagrindinis jo tikslas yra skatinti ES ir jos 28 valstybių narių pažangą siekiant Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m., Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos 
panaikinimo moterims (angl. CEDAW), Pekino veiksmų platformos ir Kairo veiksmų 
programos tikslų;

2. pažymi, kad pažangių politikos tyrimų ir patikimų įrodymų naudojimas yra lemiamas 
būdas didinti informuotumą lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo klausimais siekiant 
plėtoti politikos kryptis ir strategijas, kurios stiprintų Sąjungos gebėjimus lyčių lygybę 
paversti gyvenimo realybe; taigi ragina EIVT ir Komisiją ypatingą dėmesį skirti savo 
tikslui užtikrinti, kad būtų atliekamas nepriklausomas LLVP II 1 priede nustatytų 
priemonių įgyvendinimo vertinimas;

3. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti visišką lyčių lygybę reikia pasinaudoti skaitmeninio 
amžiaus teikiamomis galimybėmis; pažymi, kad, siekiant politiniu ir ekonominiu 
požiūriu įgalinti moteris ir panaikinti su lyčių nelygybe susijusią skaitmeninę takoskyrą, 
plačiosios visuomenės lygmeniu turi būti suteikta galimybė naudotis skaitmeninio 
švietimo paslaugomis; pažymi, kad galėdamos naudotis internetu ir turėdamos 
naudojimosi informacinėmis ir ryšių technologijomis įgūdžių moterys ir mergaitės gali 
sužinoti apie savo teises ir vienodomis teisėmis su vyrais dalyvauti šiuolaikinės 
visuomenės gyvenime, o tai padeda skatinti ekonomiką ir didinti bendrą gerovę;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad moterys ir vyrai patiria skirtingą poveikį dėl pažeidžiamumo 
situacijų, susijusių su žmogaus teisių pažeidimais, teise kreiptis į teismą, ypač dideliu 
skurdu ir diskriminacine politika ir (arba) tvarka, ir kad lyčių vaidmenys ir santykiai yra 
svarbūs norint suprasti valstybės kūrimo galimybes ir kliūtis; pabrėžia, kad LLVP II 
nustatant žmogaus teises ir apibrėžiant gerą valdymą ir praktiką turėtų būti užtikrinama 
didesnė lyčių lygybė;

5. primena, kad priėmus Lisabonos sutartį išaugo ES delegacijų vaidmuo ir kad jos dabar 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant LLVP II; pažymi, kad jos yra pirmieji 
kontaktiniai subjektai siekiant ES pastangas derinti su tarptautiniais partneriais 
atitinkamoje šalyje, ir primena, jog būtina, kad jos užtikrintų politikos įgyvendinimą, 
įskaitant lyčių aspekto integravimą, ir lyčių lygybės apsaugą bei skatinimą; teigiamai 
vertina tai, kad delegacijose paskirti kontaktiniai asmenys lyčių lygybės klausimais, ir 
ragina tinkamai paskirstyti jų darbo laiką, nes su kontaktinių asmenų lyčių lygybės 
klausimais pareigomis susijusios užduotys papildo jų pagrindines ar kitas pareigas; 
pažymi, jog būtina, kad delegacijos ir kontaktiniai asmenys lyčių lygybės klausimais 
siektų geriau išmanyti su lyčių lygybe susijusią padėtį, kad galėtų pranešti apie šalių 
strategijų tikslus, programas, projektus, dialogus ir jų įgyvendinimą; ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir EIVT parengti aiškias 
veiklos gaires dėl delegacijose dirbančių kontaktinių asmenų, kad jie galėtų veikti kaip 
tikri patarėjai žmogaus teisių klausimais ir savo užduotis atliktų veiksmingai;
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6. apgailestauja, kad, pagal naujausius turimus EIVT statistinius duomenis, tik 
penktadaliui ES delegacijų vadovauja moterys ir kad moterų yra mažiau nei 2014 m. 
nustatytas bazinis moterų, kaip ES misijų vadovių, santykis; be to, apgailestauja, kad tik 
vienas iš septynių ES specialiųjų įgaliotinių yra moteris; taip pat apgailestauja, kad tik 
apie 25 proc. bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) civilinių misijų darbuotojų 
yra moterys ir kad nėra išsamių statistinių duomenų apie tai, kaip moterys dalyvauja 
BSGP karinėse misijose ir operacijose; ragina ES skatinti moteris aktyviau dalyvauti 
taikos palaikymo, taikos kūrimo procesuose ir ES karinių bei civilinių krizių valdymo 
misijose; ragina EIVT ir Tarybą rodyti pavyzdį ir imtis skubių taisomųjų priemonių 
siekiant padidinti moterų dalyvavimą išorės misijose ir sudaryti palankesnes sąlygas jas 
skirti į vadovaujamas ir aukštas pareigas Europos Sąjungoje, visų pirma sudarant ES 
delegacijas;

7. apgailestauja, kad, kaip teigiama 2016 m. lapkričio mėn. EIVT ataskaitoje, vykdant ES 
BSGP misijas buvo rengiami tik keletas mokymų apie seksualinį priekabiavimą ar 
priekabiavimą dėl lyties, ir atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. vykdant BSGP misijas 
seksualinio priekabiavimo ar priekabiavimo dėl lyties, prievartos ar smurto atvejų 
neužregistruota; pabrėžia, kad svarbu vykdyti visiško nepakantumo seksualiniam 
priekabiavimui ar priekabiavimui dėl lyties politiką ir remti institucines struktūras, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią smurtui dėl lyties ar seksualinei prievartai; ragina EIVT 
ir jos valstybes nares remti visas pastangas vykdant tarptautines taikos palaikymo 
operacijas kovoti su seksualine prievarta ar smurtu dėl lyties ir užtikrinti, kad 
informatoriai ir nuketėjusieji būtų veiksmingai apsaugoti;

8. ragina visas institucijas ir politinius veikėjus, dalyvaujančius rengiant ES išorės veiklą, 
siekti, kad pirmenybė būtų teikiama Vaiko teisių konvencijos, jos papildomų protokolų 
ir atitinkamų tarptautinių sutarčių paisymui siekiant vaikams užtikrinti specialią apsaugą 
ir priežiūrą; pabrėžia, jog svarbu, kad visos šalys ratifikuotų Vaiko teisių konvenciją, 
kad ji taptų pirmąja visame pasaulyje ratifikuota JT žmogaus teisių konvencija; prašo 
skatinti mergaičių įgalėjimą ir jų žmogaus teises, pripažįstant, kad norint mergaites 
įgalinti reikia, kad jos aktyviai ir vienodomis sąlygomis dalyvautų sprendimų priėmimo 
procesuose; pabrėžia, kad šie klausimai turėtų būti laikomi esminiais įgyvendinant 
LLVP II; taip pat siekiant apsaugoti neįgalių moterų ir mergaičių teises ragina laikytis 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos protokolų; atkreipia dėmesį į tai, kad 
mergaitės migrantės, ypač jei yra nelydimos, yra pažeidžiamos ir joms reikalinga 
apsauga pagal tarptautinės teisės normas; išreiškia susirūpinimą dėl nerimą keliančio 
neregistruotų vaikų, gimusių toli nuo jų tėvų kilmės šalies, skaičiaus augimo, kuris daro 
įtaką dideliam skaičiui mergaičių;

9. pabrėžia moterų ir mergaičių švietimo reprodukcinės sveikatos klausimais svarbą ir 
primena, kad šis švietimas skatinta moterų įgalėjimą ir lytiniu būdu plintančių ligų 
prevenciją; pabrėžia, kad svarbu toliau įgyvendinti ES įsipareigojimą stiprinti fizinę ir 
psichinę mergaičių ir moterų neliečiamybę; pabrėžia, kad ES politika žmogaus teisių ir 
lyčių lygybės srityje gali būti patikima tik tuo atveju, jeigu vidaus ir išorės politika yra 
suderinama; griežtai smerkia nėštumo nutraukimą remiančių organizacijų 
nefinansavimo taisyklės atnaujinimą ir taikymo srities išplėtimą, ir jos poveikį 
pasaulinei moterų ir mergaičių sveikatos priežiūrai ir jų teisėms; dar kartą ragina ES 
kartu su valstybėmis narėmis panaudojant ES vystymuisi skirtas lėšas užpildyti visas 
finansavimo spragas lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje; atkreipia 
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dėmesį į LLVP II tikslą įgalinti moteris kontroliuoti savo lytinį bei reprodukcinį 
gyvenimą; ragina EIVT ir Komisiją nukreipti savo pastangas visų pirma į trečiąsias 
šalis, kuriose ir toliau abortai draudžiami bet kokiomis aplinkybėmis; dar kartą ragina 
Komisiją tinkamai pranešti savo partneriams humanitarinės pagalbos srityje, kad pagal 
Komisijos politikos nuostatas tais atvejais, kai dėl nėštumo moters ar merginos gyvybei 
kyla pavojus arba ji patiria nepakeliamas kančias, pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir 
(arba) tarptautinę žmogaus teisių teisę gali būti pateisinama siūlyti saugiai nutraukti 
nėštumą;

10. pabrėžia, kad ES ir valstybės narės turėtų ne tik kovoti su visų rūšių smurtu prieš 
moteris, kad ir koks jis būtų – fizinis, psichologinis, socialinis, ekonominis, – bet ir 
skirti prioritetą tam, kad būtų suteiktos galimybės mokytis ir nuo ankstyvo amžiaus būtų 
kovojama su lyčių stereotipais, taikomais mergaitėms ir berniukams; palankiai vertina 
visuotinę ES ir Jungtinių Tautų pradėtą kelerių metų trukmės iniciatyvą „Spotlight“, 
kurios tikslas – panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites, nes ji padeda 
sutelkti dėmesį į šią problemą ir stengtis ją spręsti pirmiausia siekiant užtikrinti lyčių 
lygybę ir moterų įgalėjimą, atsižvelgiant į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., 
ir ragina šią iniciatyvą veiksmingai įgyvendinti;

11. pažymi, kad mergaičių ir moterų įgalėjimas yra vienas iš ES išorės veiksmų 
įgyvendinant Visuotinę bendros užsienio ir saugumo politikos strategiją nustatytų tikslų; 
atkreipia dėmesį į tai, kad moterų vaidmuo vedant derybas ir tarpininkaujant siekiant 
taikos yra nepakankamas, kaip į tai atsižvelgta rengiant LLVP II; atkreipia dėmesį į 
svarbų moterų vaidmenį skatinant dialogą ir didinant pasitikėjimą, sudarant koalicijas 
taikos labui ir siūlant įvairų požiūrį į tai, ką reiškia taika ir saugumas ir kaip juos galima 
užtikrinti, ypač vykdant konflikto prevenciją, sprendžiant konfliktus ir atliekant 
atkūrimo po konflikto darbus; pažymi, kad šalyse, kuriose vyksta krizės arba kyla 
konfliktai, skatinant moterų teises kuriamos tvirtesnės ir atsparesnės bendruomenės; 
palankiai vertina, kad EIVT buvo paskirta vyriausioji patarėja lyčių ir JT Saugumo 
Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo įgyvendinimo klausimais; 
skatina stiprinti ES valstybių narių ir tarptautinius veiksmus pasitelkiant Jungtines 
Tautas siekiant veiksmingiau kovoti su moterims ir mergaitėms daromu poveikiu 
vykstant konfliktams ir jiems pasibaigus; ragina Komisiją remti naująjį visuotinį 
moterų, taikos ir kontaktinių asmenų saugumo klausimais tinklą; atkreipia dėmesį į JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 2250 dėl jaunimo, taikos ir saugumo svarbą ir į tai, 
kaip svarbu rasti geriausius galimus būdus Europos Sąjungoje įgyvendinti šią 
rezoliuciją;

12. apgailestauja, kad seksualinė prievarta prieš moteris ir mergaites naudojama kaip 
kovinis ginklas, ir tai smerkia; ragina imtis visų priemonių, kad būtų užtikrinta jų 
apsauga, visų pirma suteikiant saugų prieglobstį joms ir jų vaikams; ragina ES užtikrinti 
konfliktuose dalyvaujančių mergaičių ir moterų apsaugą, ypač kai jos yra su konfliktu 
susijusios seksualinės prievartos, moterų lyties organų žalojimo arba priverstinės 
santuokos aukos; pabrėžia, kad išžaginimas naudojamas kaip kovinis ginklas, todėl jis 
visada turėtų būti smerkiamas ir naikinamas; mano, jog pirmiausia reikia užtikrinti, kad 
būtina medicininė pagalba būtų saugiai teikiama moterims, kurios yra išžaginimų per 
karą aukos, įskaitant galimybę joms saugiai pasidaryti abortą, kaip numatyta pagal 
tarptautinę humanitarinę teisę; labai apgailestauja, kad Europos Parlamento LLVP II 
įgyvendinimo tyrimo duomenimis, rengiant dabartines programas lyties aspektas 
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nustumiamas į šalį iškilus krizėms ar sunkiems konfliktams;

13. ragina ES daugiau dėmesio skirti kokybiniams savo vertinimų aspektams, įskaitant 
moterų ir mergaičių savigarbos ir pasitikėjimo didinimą, su lyčių galios santykiais 
susijusius pokyčius apskritai visuomenėje, taip pat rodiklius, pagal kuriuos vertinama 
daugybė socialinių, ekonominių ir politinių pokyčių aspektų, taip pat moterų ir 
mergaičių įgalėjimas; pabrėžia, kad svarbu didinti šalių plačiosios visuomenės 
informuotumą ir daugiausia dėmesio skirti konkrečioms grupėms ir žmonėms siekiant 
užtikrinti bendrą lyčių nelygybės priežasčių ir padarinių supratimą;

14. yra susirūpinęs, kad įgyvendinant LLVP II teminiam prioritetui, susijusiam su 
politinėmis ir pilietinėmis teisėmis, visų pirma moterų ir mergaičių galimybėmis 
naudotis savo politinėmis ir pilietinėmis teisėmis, skirta per mažai dėmesio, ir ragina 
daugiau dėmesio skirti moterų teisių organizacijoms ir moterų teisių gynėjams; 
pabrėžia, kad svarbu suteikti moterims galimybę dalyvauti visų lygių politiniuose 
procesuose ir visuomenės gyvenime, ir todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti moterims 
vienodas galimybes politinėje veikloje dalyvauti kaip rinkėjoms, kandidatėms, 
išrinktoms pareigūnėms ir valstybės tarnautojoms; ragina politinėms kandidatėms teikti 
mokymus siekiant joms padėti stiprinti savo gebėjimus; primena, kad įgalėjimas negali 
būti siejamas tik su galimybe įsidarbinti, nes pažangą reikia daryti ir daugelyje kitų 
sričių, pavyzdžiui, politinio atstovavimo, teisinės apsaugos, sveikatos priežiūros, visų 
pirma pasitelkiant švietimą;

15. ragina sukurti specialią biudžeto eilutę, skirtą lyčių lygybei siekiant pastebimiau spręsti 
moterų dalyvavimo politiniame gyvenime ir atstovavimo moterims problemas ES 
kaimyninėse šalyse ir ES viduje; pabrėžia, kad šios programos turėtų būti visapusiškai 
susietos su organizacijos „JT Moterys“ tikslais ir programomis ir jose turėtų būti 
nustatomi išmatuojami tikslai, skirti pažangai siekiant lyčių lygybės rytinėse ir pietinėse 
kaimyninėse šalyse reguliariai stebėti, bendradarbiavimui su valstybių partnerių 
vyriausybėmis stiprinti, siekiant kuo greičiau gauti geresnius rezultatus atsižvelgiant į 
dvišalius partnerystės ir asociacijos susitarimus;

16. pažymi, kad Komisija bendrame tarnybų darbiniame dokumente dėl 2016–2020 m. 
programos pripažino, kad ES finansinės investicijos į lyčių lygybę nebuvo sistemingai 
vertinamos; ragina Komisiją patvirtinti aiškų į rezultatus nukreiptą požiūrį, pagal kurį 
būtų nustatomi aukšti ataskaitų teikimo, vertinimo ir atskaitomybės mechanizmų 
standartai, ir skatinti įrodymais grindžiamą sprendimų priėmimą siekiant efektyviau ir 
veiksmingiau naudoti finansinius išteklius; prašo pateikti ataskaitą siekiant tiksliai 
nustatyti, kiek lėšų buvo konkrečiai įsipareigota panaudoti lyčių aspekto integravimui, ir 
nustatyti svarbiausius pasiektus tikslus;

17. pabrėžia, kad konfliktų ir pokonfliktinėse situacijose LLVP II turėtų būti daugiau 
dėmesio skiriama lyčių lygybės įtvirtinimui atsižvelgiant į platesnes ir visapusiškesnes 
žmogaus teises ir gerą valdymą bei praktiką šiose srityse;

18. atkreipia dėmesį į Komisijos įsipareigojimą kuriant bet kokias priemones įtraukti lyčių 
aspekto analizę ir perspektyvas; ragina šį metodą taikyti kuriant visas ES priemones, 
visų pirma Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę;

19. ragina skatinti politiką ir priemones, kuriomis mergaitėms būtų suteikiama galimybė 
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mokytis ir taip būtų užtikrinamas jų įgalėjimas; ragina stiprinti nevyriausybines 
organizacijas (NVO), kovojančias už mergaičių ir moterų gyvybę ir ginančias jų teises 
ir įgalėjimą;

20. pabrėžia, kad moteris reikia įtraukti į darniam vystymuisi užtikrinti svarbias 
ekonomikos sritis ir jose moterims atstovauti; pabrėžia, kad verslui tenka svarbus 
vaidmuo stiprinant moterų teises; atsižvelgdamas į tai ragina labiau remti vietos MVĮ, 
ypač verslininkes, teikiant joms mažąsias paskolas, kad jos galėtų gauti naudos iš 
augimo, kuriame svarbiausią vaidmenį atlieka privatusis sektorius;

21. primena, kad ES ir valstybės narės privalo įgyvendinant ir plėtojant ES migracijos 
politiką gerbti mergaičių ir moterų, kaip migrančių, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų, 
teises; šiuo atžvilgiu ragina iš naujo įvertinti EUNAVFOR MED operacijos SOPHIA 
štabo bendradarbiavimą su Libijos pakrančių apsaugos pajėgomis atsižvelgiant į 
pranešimus apie nuolatinius seksualinės prievartos prieš moteris atvejus Libijos 
sulaikymo įstaigose.
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