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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi lygios vyrų ir moterų galimybės ir lyčių aspekto integravimo principas, kaip 
politikos programavimo ir įgyvendinimo universalieji aspektai, aiškiai įtvirtinti teisės 
aktuose, kuriais reglamentuojami struktūriniai fondai;

B. kadangi, nors moterys sudaro daugumą aukštąjį išsilavinimą įgijusiųjų gyventojų, jų 
neveiklumas pasireiškia daugiau nei dvigubai dažniau negu vyrų (2012 m. ES-28 
21,0 proc. moterų palyginti su 8,4 proc. vyrų1) ir jos dažniau šį neveiklumą pateisina 
asmeninėmis arba su šeima susijusiomis priežastimis (21 proc. atvejų; tik 0,5 proc. vyrų 
priežastimi įvardija šeimą);

C. kadangi moterims labiau nei vyrams gresia pavojus atsidurti ypač dideliame skurde ir 
kadangi daugiau moterų nei vyrų, ypač kaimo vietovėse, dirba nesaugiomis sąlygomis; 
kadangi miestuose nuolat didėja moterų nesaugumas – tai pirmiausia lėmė ekonomikos ir 
finansų krizė;

D. kadangi, nors iš 2007–2013 m. laikotarpio sanglaudos politikos programų, kurios buvo 
bendrai finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo 
lėšomis, įvertinimai rodo, kad rengiant tokias programas valstybėse narėse apskritai gerai 
suvokiamas lyčių lygybės reikalavimas (70 proc.2), juose taip pažymima, kad lyčių lygybė 
jokiu būdu nėra veiksmingai integruojama į programas aiškiai įvardijant problemas ar 
skaičiais išreikštus tikslus (mažiau kaip 8 proc.); kadangi mažėjo finansinė parama lyčių 
lygybei skatinti3;

1. ragina valstybes nares vykdant sanglaudos politiką rengti programas ir veiksmus, kurių 
tikslas būtų skatinti vienodą moterų ir vyrų ekonominį nepriklausomumą užtikrinant 
moterims vienodą dalyvavimą darbo rinkoje ir profesiniame mokyme, kartu kuo skubiau 
spręsti nuolat iškylančią vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir, savo ruožtu, vyrų ir moterų 
pensijų skirtumo problemą; ragina valstybes nares, taip pat vietos ir regionų valdžios 
institucijas atitinkamai imtis konkrečių priemonių siekiant panaudoti moterų potencialą –
tai būtų esminis žingsnis į ekonomikos atsigavimą;

2. ragina valstybes nares programuojant sanglaudos politiką biudžetą sudaryti atsižvelgiant į 
lyčių aspektą, kad būtų analizuojamos ne tik specialiai moterims skirtos programos, bet ir 
visos vyriausybės programos ir politika, jų poveikis išteklių paskirstymui ir jų indėlis į 
lyčių lygybę;

3. ragina valstybes nares atkreipti dėmesį į uždelstą poveikį, kurį fiskalinis konsolidavimas 
gali daryti moterims, ir į tai, kaip veiksmingas sanglaudos politikos įgyvendinimas galėtų 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics.
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf.
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf.
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būti panaudotas šiam poveikiui minimizuoti;

4. ragina valstybes nares, taip pat regionų ir vietos valdžios institucijas rengti novatoriškas 
priemones ir programas siekiant kovoti su skurdo feminizacija ir skatinti socialinę įtrauktį, 
pirmiausia nukreiptą į nepalankiausias sąlygas turinčių moterų grupes, pvz., į neįgalias
moteris, vienišas motinas, dideles šeimas turinčias moteris, migrantes, moteris smurto 
aukas, menką išsilavinimą turinčias moteris, taip pat daugialypę ir tarpsektorinę 
diskriminaciją patiriančias moteris; pasisako už tai, kad prieš inicijuojant programas ir 
veiksmus būtų surinkti duomenys, susiję konkrečiai su moterimis – taip būtų galima 
veiksmingai skirti dėmesio specifinėms jų reikmėms;

5. ragina Komisiją bendradarbiaujant su Europos lyčių lygybės institutu toliau tobulinti 
valstybių narių atskaitomybės sistemas nustatant ir taikant rodiklius, kad būtų galima 
įvertinti paramą, kuri pagal sanglaudos politiką buvo teikiamai siekiant tikros pažangos 
lyčių lygybės srityje, ir mastą, kuriuo tai pavyksta užtikrinti; pabrėžia, kad duomenys apie 
tai, kaip sanglaudos politikos programomis pavyksta siekti lyčių lygybės tikslų, turėtų būti 
suskirstyti pagal lytį;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti, kokį poveikį moterų padėčiai daro sanglaudos 
politika apskritai ir struktūriniai fondai konkrečiai, kad būtų užtikrinti tinkami atsakomieji 
veiksmai ir veiksmingas programų įgyvendinimas 2014�2020 m. laikotarpiu;

7. ragina valstybes nares aktyviau naudoti esamas prieinamas ES lėšas siekiant skatinti 
vienodą požiūrį į moteris ir vystyti šeimoms patogias aukštos kokybės prieinamas 
priežiūros paslaugas ir kitas socialines struktūras už pasiekiamą kainą; pabrėžia, kad 
svarbu derinti profesinį ir šeimos gyvenimą lygių galimybių kontekste ir įgyvendinant 
kovos su nedarbu ir socialine atskirtimi priemones;

8. ragina ypatingą dėmesį skirti kultūros ir kūrybos sektoriams, kurie prisideda siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų, ypač tikslo kurti darbo vietas; atkreipia dėmesį į 
gyvybiškai svarbų šių sektorių indėlį į regionų ir miestų plėtrą; ragina taikyti ilgalaikes 
priemones, kuriomis būtų skatinamas tęstinis moterų švietimas, ypač susijęs su šiais 
sektoriais, siekiant užtikrinti veiksmingą jų kvalifikacijų panaudojimą ir naujų galimybių 
dirbti kūrimą;

9. ragina valstybes nares rasti būdus moterų nedarbui mažinti, kad būtų vengiama pernelyg 
didelio jų judumo karjeros tikslais, kadangi tai daro tiesioginį neigiamą poveikį vaikams;

10. ragina Komisiją skatinti valstybių narių keitimąsi geriausia praktika lyčių aspekto 
integravimo į sanglaudos politikos programas srityje.
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