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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi lyčių lygybė yra viena iš vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, ir 
Sąjunga yra įsipareigojusi skatinti lyčių aspekto integravimą į visus savo veiksmus, kaip 
įtvirtinta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnyje;

B. kadangi Europos Parlamentas ne kartą prašė Komisijos skatinti integruoti lyčių aspektą 
ir tai įgyvendinti, sudaryti biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą ir atlikti poveikio lytims 
visose Sąjungos politikos srityse vertinimą, o Audito Rūmų prašė įtraukti lyčių aspektą, 
įskaitant pagal lytį suskirstytus duomenis, į savo ataskaitas dėl Sąjungos biudžeto 
vykdymo;

C. kadangi lygybė ir teisinės valstybės principas yra pamatinės Sąjungos vertybės, o 
Europos Sąjungos institucijos siekia jas propaguoti vadovaudamosi Europos Sąjungos 
sutarties (ES sutarties) 13 straipsniu; kadangi šia atsakomybe turėtų būti dalijamasi ir su 
valstybėmis narėmis, vadovaujantis lojalaus bendradarbiavimo principu, kuris įtvirtintas 
ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje;

1. pabrėžia, kad moterų teisės ir lyčių lygybės požiūris turėtų būti įtraukti į visas politikos 
sritis ir užtikrinti; taigi kartoja savo raginimą visais biudžeto procedūros etapais, be kita 
ko, vykdant biudžetą ir vertinant jo vykdymą, atsižvelgti į lyčių aspektą;

2. ragina Komisiją toliau dėti pastangas siekiant stiprinti teisinės valstybės principo 
laikymąsi Sąjungoje, didžiausią dėmesį skiriant pasiūlymams dėl teisės aktų, kuriais 
siekiama apsaugoti Sąjungos biudžetą esant visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų; todėl ragina Komisiją išanalizuoti pagrindinį tų 
subjektų, kuriems skiriamos Sąjungos lėšos, veiklos tikslą; be to, ragina sustabdyti 
finansavimo skyrimą bet kokiai grupei, kuri siekia panaudoti Sąjungos lėšas, norėdama 
apriboti teises, ypač kalbant apie moterų teises;

3. pažymi, kad biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą yra bendros lyčių lygybės 
strategijos dalis, todėl pabrėžia, kad šioje srityje Sąjungos institucijų įsipareigojimai yra 
labai svarbūs; atsižvelgdamas į tai, apgailestauja, kad nepriimta 2016–2020 m. Sąjungos 
lyčių lygybės strategija, ir ragina Komisiją sustiprinti savo dokumento „Strateginė 
veikla siekiant lyčių lygybės“ statusą priimant jį kaip komunikatą;

4. reiškia susirūpinimą dėl išpuolių prieš teisinės valstybės principą ir priešiškos reakcijos 
į lyčių lygybę ir moterų teises sąsajų; ragina spręsti šį klausimą atitinkamoms 
valstybėms narėms taikant 7 straipsnyje nustatytą procedūrą;

5. pakartoja savo reikalavimą, kad 2014–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietiškumo 
programos biudžeto eilutėse būtų nurodyti kiekvienam lyčių lygybei skatinti skirtam 
programos tikslui numatyti ištekliai, siekiant užtikrinti tinkamą atskaitomybę už šiam 
tikslui skiriamas lėšas;

6. apgailestauja dėl pastarųjų metų tendencijos mažinti Sąjungos lėšas kovai su visų formų 
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smurtu prieš moteris ir mergaites ir dar kartą reikalauja skirti daugiau išteklių 
konkrečiam programos „Daphne“ tikslui; pakartoja savo raginimą numatyti atskirą 
biudžeto eilutę, skirtą konkrečiam programos „Daphne“ Teisių, lygybės ir pilietiškumo 
programos tikslui; atkreipia dėmesį į Sąjungos masto tyrimo, kuriame pateikiama 
bendra metodika ir klausimynas ir kuris rengiamas siekiant reguliariai rinkti 
palyginamus smurto dėl lyties duomenis visose ES valstybėse narėse, raidą; tikisi, kad 
iki 2019 m. bus patvirtinti pirmieji bandomojo apklausos projekto rezultatai ir kad 
tyrimas bus įgyvendinamas nuo 2020–2021 m., kaip numatyta;

7. ragina išnagrinėti Sąjungos vidaus ir išorės programų sąveiką, siekiant užtikrinti darnų 
ir nuoseklų požiūrį į politiką tiek Sąjungos viduje, tiek už jos ribų, pvz., moterų lyties 
organų žalojimo klausimu;

8. ragina didinti skaidrumą, imtis tikslinių veiksmų ir nustatyti konkrečias biudžeto eilutes, 
kad Sąjungos išorės veiksmų srityje būtų pasiekti su lyčių lygybe ir moterų teisėmis 
susiję tikslai, įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises;

9. ragina atlikti poveikio lytims vertinimus, kurie būtų bendrųjų ex ante sąlygų skiriant ES 
lėšas dalis;

10. primena, kad labai daug į Sąjungą atvykstančių pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų yra 
moterys ir vaikai; pabrėžia, kad lyčių aspekto integravimas yra vienas iš pagrindinių 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) principų, ir dar kartą ragina 
vykdant migracijos ir prieglobsčio politiką taip pat atsižvelgti į lyčių aspektą – numatyti 
konkrečias lėšas smurto dėl lyties prevencijai ir galimybių naudotis sveikatos priežiūros 
ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis ir teisėmis užtikrinimui;

11. ragina Parlamentą, Tarybą ir Komisiją kitoje DFP iš naujo įsipareigoti užtikrinti lyčių 
lygybę, įtraukiant į naują DFP reglamentą biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą sąlygą ir peržiūros atsižvelgiant į lyčių aspektą nuostatą; apgailestauja, kad, 
nepaisant prie DFP pridėtos bendros deklaracijos dėl lyčių aspekto integravimo, šioje 
srityje jokia didesnė pažanga nepadaryta ir pagal 2014–2020 m. DFP nebuvo parengta 
aiški lyčių lygybės strategija su konkrečiais tikslais, uždaviniais ir asignavimais;

12. pabrėžia, kad reikės dėti daugiau pastangų į lyčių aspekto integravimą mokslinių tyrimų 
ir integracijos srityse; todėl palankiai vertina tai, kad iki 2019 m. sausio mėnesio net 42 
% „Horizontas 2020“ projekto dalyvių buvo moterys; tačiau apgailestauja, kad tik 28 % 
projektų koordinatorių buvo moterys, o teikiant dotacijas tik 32,4 % atvejų buvo 
atsižvelgta į lyčių aspekto klausimą mokslinių tyrimų ir inovacijų turinyje; taip pat 
ragina įtraukti tikslinius veiksmus, susijusius su moterų teisėmis ir lyčių lygybe, pagal 
konkrečias biudžeto eilutes siekiant atsižvelgti į lyčių aspektą migracijos ir prieglobsčio 
politikoje;

13. ragina Komisiją atsižvelgti į lyčių aspektą visais biudžeto procedūros etapais, sudarant 
biudžetą, jį vykdant ir vertinant, kaip jis vykdomas, siekiant skatinti vienodą prieigą prie 
Sąjungos finansuojamų programų ir skatinti moterų dalyvavimą;

14. ragina rinkti pagal lytį suskirstytus duomenis apie Sąjungos finansuojamų programų 
paramos gavėjus ir dalyvius; dar kartą ragina į bendrą Sąjungos biudžeto vykdymo 
rezultatų rodiklių rinkinį įtraukti ir su lytimi susijusius rodiklius, parengtus skiriant 
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didesnį dėmesį lygybės, teisingumo ir ekologijos principui, tinkamai laikantis patikimo 
finansų valdymo principo, t. y. vadovaujantis ekonomiškumo, veiksmingumo ir 
efektyvumo principais;

15. apgailestauja dėl to, kad Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) nesivadovauja 
lyčių aspektu, nes trūksta konkrečių duomenų, susijusių su pateiktų ir (arba) patvirtintų 
ESIF finansavimo paraiškų pateikėjų lytimi.
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