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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 3 dalis), kuriuo 
pakeičiamas ne teisėkūros pasiūlymas dėl rezoliucijos A9–0234/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES lyčių lygybės strategijos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2019 m. moterų ir vyrų lygybės ES ataskaitą,

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 26 d. rezoliuciją dėl seksualinio išnaudojimo ir 
prostitucijos ir jų poveikio lyčių lygybei1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

A. kadangi itin svarbu apsaugoti moterų ir vyrų teises, sykiu užtikrinant pagarbą jų 
vienodai vertei ir unikalioms savybėms ir užtikrinant, kad jie papildytų vienas kitą 
būdami skirtingi;

B. kadangi teisė į vienodą požiūrį yra esminė pagrindinė teisė, pripažįstama ES sutartyse ir 
Pagrindinių teisių chartijoje, ir labai svarbu toliau plėtoti vienodo požiūrio principą;

C. kadangi bet kokios formos smurtas prieš moteris ir vyrus yra žmogaus teisių 
pažeidimas; kadangi teisėkūros priemonėmis ir informuotumo didinimo programomis 
neturėtų būti didinamas abiejų lyčių antagonizmas, bet turėtų būti kovojama su bet 
kokiais akivaizdžiais pažeidimais ar nelygybe ir siekiama juos pašalinti;

D. kadangi prekyba žmonėmis yra vienas iš baisiausių pagrindinių teisių ir žmogaus orumo 
pažeidimų; kadangi moterys ir mergaitės sudaro iki 80 proc. oficialiai žinomų prekybos 
žmonėmis aukų ir 95 proc. oficialiai žinomų prekybos žmonėmis aukų seksualinio 
išnaudojimo tikslais; kadangi prekyba žmonėmis yra vis labiau auganti organizuoto 
nusikalstamumo atšaka, tam tikra vergijos forma ir žmogaus teisių pažeidimas ir jos 
aukomis daugiausia tampa moterys ir vaikai, ypač vykdant prekybą seksualinio 

1 OL C 285, 2017 8 29, p. 78.
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išnaudojimo tikslu; kadangi prostitucijos rinka ir pornografijos pramonė skatina prekybą 
moterimis ir vaikais ir sustiprina smurtą prieš juos; kadangi valstybės narės turi 
formuoti savo socialinę ir ekonominę politiką taip, kad būtų padedama pažeidžiamoms 
moterims ir mergaitėms atsisakyti prostitucijos, be kita ko, nustatant konkrečias 
socialinės ir ekonominės politikos priemones, skirtas joms padėti;

E. kadangi skurdą ir socialinę atskirtį lemia struktūrinės priežastys, kurias reikia panaikinti 
ir pakeisti priešingus dalykus lemiančiais veiksniais, visų pirma įgyvendinant 
užimtumo, būsto, judumo, verslumo ir galimybės naudotis viešosiomis paslaugomis 
politiką; kadangi prostitucija, prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, seksualinio 
išnaudojimo tikslais yra vergijos forma ir tiesioginis prigimtinio žmogaus orumo 
naikinimas; kadangi dėl išaugusio organizuoto nusikalstamumo ir jo pelningumo 
prekyba žmonėmis plečiasi visame pasaulyje; 

F. kadangi psichologinis ar seksualinis priekabiavimas prie moterų ir vyrų darbo vietoje ir 
namuose turėtų būti griežtai pasmerktas;

G. kadangi moterys turėtų turėti teisę pasirinkti skirti visą savo laiką motinos vaidmeniui, 
nes tai labai svarbu kitai kartai; kadangi demografinis nuosmukis, kurį patiria visos 
valstybės narės, kelia didelį nerimą ir skatina remti motinas ir jų šeimas; kadangi 
nėščios moterys turėtų turėti galimybę gauti puikią medicininę priežiūrą, paramą ir 
informaciją, kad jų nėštumą apvainikuotų sėkminga pabaiga; kadangi visoje ES 
gimstamumo rodiklis yra toks žemas, kad neužtikrina tvarumo – vienai moteriai tenka 
tik 1,55 vaiko;

H. kadangi moterys sėkmingai dirba daugelyje sričių, pvz., neformaliųjų priežiūros teikėjų, 
mokytojų, teisėjų, gydytojų ir slaugytojų2, ir kadangi moterys sudaro daugumą visų 
sričių, išskyrus informacines technologijas ir inžineriją, absolventų3;

1. ragina valstybes nares užtikrinti teisingą ir vienodą požiūrį į moteris ir vyrus ir 
panaikinti diskriminaciją ir visų formų smurtą, sykiu gerbiant esamus skirtumus, 
susijusius su lytimi ar rase;

2. ragina skatinti visuomenę, kuri būtų grindžiama atlygiu už nuopelnus, o ne 
nustatomomis kvotomis, nes tai vienintelė lyčių pusiausvyros priemonė karjeros, 
lyderystės, namų ūkio ir švietimo srityse; pripažįsta lyčių tarpusavio papildomumą, nes 
abi lytys yra lygiavertės vertės, turi savų gebėjimų ir gali vertingai papildyti viena kitą;

3. ragina valstybes nares propaguoti pamatinį šeimos vienetą, skatinant ir remiant motinų 
vaidmenį šiuo metu, kai pavojingai mažas gimstamumas visoje ES kelia grėsmę mūsų 
tautų išlikimui; ragina valstybes nares tobulinti motinystės atostogų priemones, 
atsižvelgiant į neapmokamą namų ūkio darbą, kurį atlieka moterys;

4. ragina valstybes nares spręsti tokias problemas kaip didesnis vyrų savižudybių, 
žmogžudysčių ir benamystės lygis;

2 Pasaulio sveikatos organizacija, Health Workforce Working Paper 1, Gender equity in the health workforce: 
Analysis of 104 countries, 2019 m. kovo mėn.
3 Eurostatas (2015 m.), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1


AM\1222190LT.docx PE662.829v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

5. skatina valstybes nares kovoti su visais organizuotais nusikaltimais, visų pirma prekyba 
žmonėmis, prostitucija ir pornografija, per kuriuos išnaudojamos ir žeminamos aukos, 
kurių dauguma yra moterys ir vaikai; primygtinai ragina valstybes nares pritarti 
seksualinės prievartos pirkėjų baudžiamajam persekiojimui ir remti bei apsaugoti tokios 
prievartos aukas;

6. pripažįsta, kad seksualinis išnaudojimas surogatinės motinystės ir reprodukciniais 
tikslais arba tokiais tikslais, kaip priverstinės santuokos, prostitucija ir pornografija, yra 
nepriimtinas ir yra žmogaus orumo ir žmogaus teisių pažeidimas;

7. ragina gerbti valstybių narių suverenumą ir nacionalinę kompetenciją moterų teisių 
srityje, įskaitant abortų įstatymus ir lytinį švietimą, kai nėra teisiškai privalomų 
tarptautinių teisių; griežtai smerkia visas ideologijas, kuriomis remiamas moterų lyties 
organų žalojimas, priverstinė sterilizacija, su vadinamąja garbe susijęs smurtas ir 
priverstinės santuokos; ragina Komisiją ir valstybes nares puoselėti europinį gyvenimo 
būdą patraukiant baudžiamojon atsakomybėn visus tokio žeminančio elgesio 
kaltininkus; todėl smerkia masinę migraciją ir su ja susijusius bandymus islamizuoti 
Europą kaip grėsmę mūsų saugumui ir išpuolį prieš religijos laisvę ir moterų teises;

8. pabrėžia, kad smurtas prieš moteris yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl moterys 
tampa benamėmis; todėl primygtinai ragina Komisiją imtis reikiamų priemonių, kad 
būtų užkirstas kelias smurtui prieš moteris, dėl kurio jos ilgam laikui tampa benamėmis;

9. primygtinai ragina valstybes nares teikti paramą smurto aukoms, ypač pažeidžiamoms 
moterims ir vaikams, suteikiant pastogę, psichologinę pagalbą ir kitą praktinę pagalbą;

10. prašo valstybių narių, atsižvelgiant į įrodytą motinos pieno naudą naujagimiams, 
skatinti maitinimą krūtimi, ypač neišnešiotų kūdikių atveju; ragina valstybes nares remti 
politiką, kuria skatinama naudoti motinos pieną, tiek maitinant krūtimi, tiek aukojant 
pieną neišnešiotiems kūdikiams, ir skatinti tarpvalstybinį pieno bankų naudojimą, 
siekiant užtikrinti, kad pasienio regionų moterys prireikus galėtų pasinaudoti šia 
parama;

11. ragina valstybes nares remti moteris ir vyrus sprendžiant socialines, psichologines ir 
sveikatos problemas, atkreipiant dėmesį į įvairias problemas, su kuriomis tiek vieni, tiek 
kiti susiduria, įskaitant tas, kurios ypač susijusios su vyrais, tokias kaip didesnis 
savižudybių skaičius, atsisakymas suteikti tėvo teises nutraukus santuoką ir didelė 
benamystės procentinė dalis;

12. pakartoja, kad moterys turi turėti galimybę užimti tokias pačias pareigas ir gauti tokį 
patį atlyginimą, kai jų darbas ir gebėjimai yra tokie patys kaip ir vyrų;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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