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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi lyčių lygybė yra viena iš vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, ir 
Sąjunga yra įsipareigojusi skatinti lyčių aspekto integravimą į visus savo veiksmus, kaip 
įtvirtinta SESV 8 straipsnyje;

B. kadangi Europos Parlamentas ne kartą prašė Komisijos skatinti integruoti lyčių aspektą 
ir tai įgyvendinti, sudaryti biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą ir atlikti poveikio lytims 
atitinkamose Sąjungos politikos srityse vertinimą, o Audito Rūmų prašė įtraukti lyčių 
aspektą, įskaitant pagal lytį suskirstytus duomenis, į savo ataskaitas dėl Sąjungos 
biudžeto vykdymo;

1. ragina integruoti moterų teisių ir lyčių lygybę į visas politikos sritis, todėl pakartoja 
savo raginimą per biudžeto procedūrą, be kita ko, vykdant biudžetą ir vertinant jo 
vykdymą, atsižvelgti į lyčių aspektą;

2. pakartoja savo reikalavimą, kad 2014–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietiškumo 
programos biudžeto eilutėse būtų nurodyti kiekvienam lyčių lygybei skatinti skirtam 
programos tikslui numatyti ištekliai, siekiant užtikrinti tinkamą atskaitomybę už šiam 
tikslui skiriamas lėšas;

3. pakartoja savo raginimą numatyti atskirą biudžeto eilutę, skirtą konkrečiam „Daphne“ 
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos tikslui; atkreipia dėmesį į plėtros raidą, 
paremtą ES masto tyrimu, kuriame pateikiama bendra metodika ir klausimynas, siekiant 
reguliariai surinkti palyginamus smurto dėl lyties duomenis visose ES valstybėse 
narėse; iki 2019 m. tikisi patvirtinti pirmuosius apklausos bandomojo projekto 
rezultatus tam, kad nuo 2020–2021 m. būtų įgyvendinti numatyti apklausos 
reikalavimai1; 

4. pabrėžia, kad reikės dėti daugiau pastangų į lyčių aspekto integravimą mokslinių tyrimų 
ir integracijos srityse; todėl, palankiai vertina tai, kad iki 2019 m. sausio mėnesio, net 
42 % „Horizontas 2020“ projekto dalyvių buvo moterys; priešingai, apgailestauja, kad 
tik 28 % projektų koordinatorių buvo moterys, o teikiant dotacijas tik 32,4 % atvejų 
buvo atsižvelgta į lyčių aspekto klausimą mokslinių tyrimų ir inovacijų turinyje2; 

5. ragina rinkti pagal lytį suskirstytus duomenis apie ES finansuojamų programų paramos 
gavėjus ir dalyvius.

1 Programų veiklos išlaidų ataskaitos COM(2019)400 – 2019 m. birželio mėn., 360 psl.
2 Ten pat, 74 psl.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf

