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PASIŪLYMAI

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

1. teigiamai vertina Trečiąjį ES lyčių lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir visų pirma 
įsipareigojimą 85 proc. ES oficialios paramos vystymuisi (OPV) skirti programoms, 
kurių svarbus arba pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė; ragina kiekvienoje šalyje 
20 proc. OPV skirti programoms, kurių vienas iš pagrindinių tikslų – lyčių lygybė; 
tikisi, kad OPV lėšos nebus naudojamos taip, kad jomis būtų mažinami pasiekimai lyčių 
lygybės srityje; pabrėžia, kad reikia vykdyti suderintus ir nuoseklius ES veiksmus, ir 
ragina glaudžiai bendradarbiauti su kitais veikėjais;

2. pabrėžia, kad finansavimas turi būti prieinamas vietos ir mažoms pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kurios glaudžiausiai bendradarbiauja su įvairioms grupėms 
priklausančiomis mergaitėmis ir moterimis; atkreipia dėmesį į nepaprastai svarbų 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės vaidmenį ir 
pabrėžia, kad reikėtų vengti administracinių ir įgyvendinimo kliūčių, nes jos gali 
trukdyti svarbiausių subjektų dalyvavimui; primena, kad nedelsiant reikia skirti didelį 
finansavimą lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms;

3. palankiai vertina didesnę paramą biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių aspektą, 
konkrečių lyčių rodiklių kūrimą ir pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimą; tikisi, kad 
Komisija konsultuosis su Parlamentu dėl stebėsenos sistemos;

4. ragina parengti išsamią ir visapusišką mokymo programą, kuria būtų remiamas 
LLVP III įgyvendinimas, ir ragina ES parengti lyčių lygybės gaires, skirtas visiems 
LLVP III įgyvendinantiems ES subjektams;

5. tikisi, kad įgyvendinant visus fondus ir sudarant galimybes dalyvauti projektuose bei 
teikti paraiškas bus visapusiškai laikomasi LLVP III numatyto transformatyvus požiūrio 
į lytį ir visapusiškai paisoma nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos, lytinės 
tapatybės, lyties raiškos ir lyties požymių principo; mano, kad tai reiškia, jog reikia 
aktyviai įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas, veikiančias moterų ir LGBTIQ 
asmenų teisių sankirtos srityje.


