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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Nurodomosios ir (arba) konstatuojamosios dalys

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 
3 dalies antrą pastraipą, taip pat į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
8 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį,

A. kadangi iš Komisijos požiūrio į būsimos DFP aspektus, matyti, kad norima suteikti 
daugiau lankstumo sprendžiant kylančias problemas, su kuriomis susiduria moterys, bet 
neskyrus konkrečių lėšų finansavimas galėtų sumažėti, palyginti su dabartine DFP.

B. kadangi 2010–2015 m. vyrų ir moterų lygybės strategijoje įtvirtinta, kad kitoje 
daugiametėje finansinėje programoje bus numatyta parama, skirta veiksmams, 
numatytiems minėtoje strategijoje, įgyvendinti;

C. kadangi dabartinis pasiūlymas dėl 2014–2020 m. DFP neatspindi didėjančių investicijų į 
lyčių lygybę ir moterų teises, inter alia reikalingų reaguoti į dabartinę ekonomikos ir 
finansų krizę, svarbos.

Rekomendacijos

i) pabrėžia, kad lyčių lygybės integravimas ir konkrečių lėšų skyrimas turi būti neatsiejami, 
todėl horizontalieji tikslai negali pakeisti konkrečių lėšų skirstymo; ragina vadovautis 
dvejopu požiūriu, kuriuo užtikrinamas veiksmingumas ir nuspėjamumas, ir jį sistemiškai 
taikyti nustatant visas svarbias finansavimo priemones; pabrėžia, kad kitu programavimo 
laikotarpiu būtina labiau ir veiksmingiau sujungti į visumą lyčių lygybės politikos sritis ir 
lyties aspekto integravimo priemones;

ii) ragina Komisiją ir Tarybą taikyti lyčių lygybei užtikrinti pritaikytus 2014–2020 m. DFP 
biudžeto sudarymo procesus; pabrėžia, kad į DFP reglamentą turėtų būti įtraukti 
nurodymai Komisijai taikyti lyčių aspektu grindžiamą biudžeto sudarymo procedūrą ES 
biudžetiniame procese ir naudojant įvairias finansavimo priemones; 

iii) pažymi, kad DFP turėtų būti pateikiama jos biudžeto prioritetų analizė lyčių aspektu, taip 
pat visų biudžeto nuostatų, skirtų su lyčių klausimu susijusioms politikos sritims ir 
programoms, išvardijimas;

iv) pabrėžia, kad reikia padidinti su lyčių lygybe susijusios veiklos finansavimą užimtumo ir 
augimo, siekiant išspręsti horizontalios ir vertikalios lyčių segregacijos, moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio skirtumo, pensijų išmokų skirtumo ir didėjančio moterų skurdo 
klausimus, taip pat teisių bei demokratijos aspektais; ragina Komisiją ir Tarybą į Teisių ir 
pilietybės programą lyčių lygybę įtraukti kaip konkretų tikslą, o šios programos atskirą 
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paantraštę skirti programai „Daphne“;

v) ragina Komisiją ir Tarybą lyčių lygybės tikslus įtraukti į reglamentus dėl struktūrinių 
fondų valdymo, taip pat į svarbiausias ES finansavimo programas (sveikatos ir aplinkos, 
švietimo, jaunimo, ekonomikos ir t. t.), ir užtikrinti, kad joms būtų skirtas finansavimas; 
ragina strategiškiau taikyti ESF lėšas siekiant skatinti moterų ir vyrų lygybę, prieigą prie 
darbo rinkos ir reintegraciją, kovą su nedarbu, skurdu, socialine atskirtimi ir su visų formų 
diskriminacija; ragina Komisiją pasiūlyti iniciatyvias priemones naudojant Europos žemės 
ūkio fondą kaimo plėtrai tam, kad kaimo vietovėse būtų remiamas moterų užimtumas;

vi) ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti tolesnį ir nemažėjantį finansavimą Europos lyčių 
lygybės institutui siekiant Institutui sudaryti galimybes veikti ir užtikrinti valstybėms 
narėms ir Europos Sąjungos Tarybai pakaitomis pirmininkaujančioms valstybėms 
statistinius duomenis bei mokslinius tyrimus lyčių lygybės ES klausimu; 

vii) pabrėžia, kad kuriose srityse ir kaip skirstyti išlaidas, atsižvelgiant į ypač didelę skurdo ir 
socialinės atskirties riziką pažeidžiamiausioms kategorijoms, pvz., pagyvenusioms 
moterims ir vienišoms motinoms, turėtų būti nurodoma Komisijos 2010–2015 m. moterų 
ir vyrų lygybės strategijoje ir penkerių metų po 2015 m. strategijoje, taip pat metinėse 
lyčių lygybės ataskaitose; 

viii) pažymi, kad sukūrus didelio masto finansavimo programas mažesnės NVO, įskaitant ir 
moterų organizacijas, negalės pasinaudoti ES projektų finansavimu, ir todėl tai trukdytų jų 
unikaliam indėliui siekiant pagerinti lyčių lygybės srities politikos ir teisės aktų kokybę; 
ragina be didesnių dotacijų ir toliau teikti mažesnes dotacijas, siekiant užtikrinti, kad 
mažesnės NVO galėtų naudotis ES finansavimu ateityje;

ix) ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad visi biudžeto asignavimai, paskirti pagal 2014–
2020 m. DFP, atitiktų lyčių lygybės principą ir skatintų lyčių aspekto integravimą į visas 
Sąjungos politikos sritis;

x) atkreipia dėmesį į tai, kad reikia daug aiškiau nurodyti, kad lyčių lygybė yra tikslas ir ji 
turi būti susieta su visiems ES išorės veiksmams ir programoms skiriamu finansavimu;

xi) pabrėžia, kad svarbu numatyti biudžetą lyčių klausimams spręsti, nes tai būtų tinkamo 
valdymo priemonė, skirta efektyvumui ir teisingumui padidinti, deramai stebėti kaip 
biudžeto paskirstymas veikia vyrų ir moterų ekonomines ir socialines galimybes ir 
suteikia lankstumo pertvarkant lyčių lygybę įgyvendinti trukdantį paskirstymą; mano, kad 
išsamus lyčių klausimų tyrimas ES biudžeto planavimo procese pagerins išteklių 
tikslingumą taip, kad sustiprėtų lygybė ir socialinė sanglauda.

Pakeitimai
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Pakeitimas 1

Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m.
daugiametė finansinė programa
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pataisa

(14a) Į 2014–2020 m. DFP taikomas 
metines biudžetines procedūras įtraukiami 
lyčių lygybės aspektai, atsižvelgiant į tai, 
kaip visa Sąjungos finansinė programa 
prisideda prie lyčių lygybės didinimo (ir 
kaip užtikrina lyčių aspekto integravimą). 

Pakeitimas 2

Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m.
daugiametė finansinė programa
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pataisa

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
(toliau – institucijos) imasi visų priemonių 
metinei biudžetinei procedūrai palengvinti. 

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija
(toliau – institucijos) imasi visų priemonių 
metinei biudžetinei procedūrai palengvinti
ir užtikrinti, kad visais jos etapais 
biudžetas būtų sudaromas atsižvelgiant į 
lyčių aspektą.
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