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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 
struktūrinius fondus reglamentuojančiuose teisės aktuose aiškiai įtvirtinti kaip politikos 
programavimo ir įgyvendinimo universalieji aspektai;

B. kadangi, nepaisant to, jog daugumą įgijusiųjų aukštąjį išsilavinimą sudaro moterys, 
tikimybė, kad jos bus ekonomiškai neveiklios, yra daugiau kaip du kartus didesnė ir jos 
dažniau savo neveiklumą grindžia asmeninėmis ar šeimos priežastimis;

C. kadangi moterims gresia didesnis nei vyrams pavojus atsidurti ypač dideliame skurde ir 
kadangi daugiau moterų nei vyrų, ypač kaimo vietovėse, dirba nesaugiomis sąlygomis;

D. kadangi, nors iš 2007–2013 m. laikotarpio sanglaudos politikos programų įvertinimų 
matyti, jog valstybėse narėse rengiant tokias programas apskritai gerai suprantamas lyčių 
lygybės reikalavimas, iš jų taip pat matyti, kad lyčių lygybė jokiu būdu nėra deramai 
integruota į šias programas;

1. ragina valstybes nares vykdant sanglaudos politiką rengti programas ir veiksmus, kurių 
tikslas – skatinti vienodą moterų ir vyrų ekonominį nepriklausomumą užtikrinant vienodą 
dalyvavimą darbo rinkoje ir sprendžiant nuolatinę moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumų problemą;

2. ragina valstybes nares atkreipti dėmesį į galimą vėlesnį fiskalinio konsolidavimo poveikį 
moterims ir į tai, kaip būtų galima pasinaudoti veiksmingu sanglaudos politikos 
įgyvendinimu šiam poveikiui sumažinti;

3. ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas parengti novatoriškas 
priemones ir programas siekiant kovoti su skurdo feminizacija ir skatinti socialinę įtrauktį, 
visų pirma skirtą pažeidžiamiausioms moterų grupėms;

4. ragina Komisiją bendradarbiaujant su Europos lyčių lygybės institutu toliau tobulinti 
valstybių narių ataskaitų teikimo sistemas, kad būtų užtikrinta galimybė įvertinti vykdant 
sanglaudos politiką pažangai lyčių lygybės srityje teikiamą paramą;

5. ragina valstybes nares aktyviau naudoti esamas ES lėšas finansuojant šeimoms palankių, 
kokybiškų, įperkamų ir prieinamų priežiūros paslaugų, kurias teikiant būtų galima geriau 
derinti profesinį ir šeimos gyvenimą, plėtojimą.


