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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 moterų ir vyrų lygybė yra viena iš pagrindinių ES vertybių, įtvirtinta Europos 
Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 ir 19 
straipsniuose; kadangi dėl to lyčių aspekto integravimas yra svarbi horizontaliosios šio 
principo integracijos į ES politikos sritis, priemones ir veiksmus, įskaitant sanglaudos 
politiką, priemonė; kadangi reikia dėti daugiau pastangų siekiant spręsti įvairių formų 
diskriminacijos ir nelygybės, su kuriomis susiduria moterys, problemą; kadangi 2014–
2020 metų bendrųjų nuostatų reglamento1 7 straipsnyje nustatoma, kad programų 
rengimo ir įgyvendinimo metu turi būti atsižvelgiama į moterų ir vyrų lygybę bei lyčių 
aspekto įtraukimą ir tai skatinama;

B. kadangi sanglaudos politika, siekiant ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos 
(ko siekiant lyčių lygybė yra labai svarbi dalis) sprendžiami skirtumų tarp įvairių 
regionų ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimo klausimai pasitelkiant 
Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), Europos socialinį fondą (ESF), Sanglaudos 
fondą, Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą (EJRŽF) ir Teisingos pertvarkos fondą (TPF), kuriems taikomi 
nediskriminavimo ir lyčių lygybės principai; kadangi šie fondai ypatingą dėmesį turėtų 
skirti moterims kaimo vietovėse, pramonės pereinamojo laikotarpio vietovėms bei 
didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčioms vietovėms, 
pavyzdžiui, labai retai apgyvendintiems regionams bei salų, pasienio ir kalnuotoms 
vietovėms;

C. kadangi vis dar nežinomi visi pandemijos padariniai ekonomikai, užimtumui ir 
socialinei sričiai; kadangi, kaip matyti iš preliminarių tyrimų, COVID-19 pandemija 
padidino esamą nelygybę, pavyzdžiui, padaugėjo priežiūros darbo ir smurto dėl lyties 
atvejų, ir daro neproporcingą poveikį moterims ir mergaitėms, o įgyvendinant 
sanglaudos politiką reikėtų į tai atsižvelgti; kadangi, nors sanglaudos politikos tikslas  – 
sumažinti atotrūkį tarp ES regionų, ja taip pat turėtų būti didinama moterų ir vyrų 
lygybė ir šalinama lyčių nelygybė, siekiant įgyvendinti vienodo užmokesčio už vienodą 
arba vienodos vertės darbą ir lygių galimybių darbo rinkoje principą; kadangi 
kolektyvinės derybos yra svarbi priemonė norint panaikinti ir įveikti vyrų bei moterų 
nelygybę; kadangi neigiamas COVID-19 krizės poveikis turi būti sušvelnintas siekiant 
užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai lėšų lyčių lygybės politikai įgyvendinti, 
įskaitant projektus, kuriais siekiama kovoti su diskriminacija ir smurtu šeimoje bei 
smurtu dėl lyties;

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos 
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui 
kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui 
taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 
2013 12 20, p. 320).
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D. kadangi kokybiškų priežiūros paslaugų prieinamumo ir įperkamumo didinimas yra itin 
svarbus siekiant sudaryti sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo rinkoje, skatinant 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir, be kita ko, prisidedant prie vyrų ir 
moterų pensijų skirtumo panaikinimo, nes dėl nuolatinių lyčių stereotipų ir darbo 
užmokesčio skirtumo struktūrų, turinčių didelį poveikį moterų atstovavimui ir 
rezultatams darbo rinkoje, moterys dirba neproporcingai daugiau neapmokamo 
priežiūros darbo, palyginti su vyrais; kadangi, atsižvelgiant į besiformuojančias 
demografines tendencijas, pvz., visuomenės senėjimą, mažesnį gimstamumą ir dėl to 
mažėjantį darbingo amžiaus gyventojų skaičių, priežiūros paslaugų poreikis tampa 
svarbesnis nei bet kada anksčiau; kadangi COVID-19 atskleidė ilgalaikę priežiūros 
paslaugų teikimo ES problemą; kadangi priežiūra turi būti suvokiama kaip visapusiška 
ir nepertraukiama, pradedant vaikų priežiūra, priežiūra po pamokų ir baigiant neįgaliųjų 
ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūra; kadangi investicijos į priežiūros sektorių taip pat 
suteiks darbo galimybių neformaliesiems slaugytojams oficialioje ekonomikoje;

E. kadangi lyčių lygybės skatinimas yra labai svarbus siekiant pagrindinių sanglaudos 
politikos tikslų, t. y. ilgalaikio ir tvaraus regionų ekonominio ir socialinio vystymosi ES, 
ir kadangi sanglaudos politika yra tinkama priemonė kovoti su lyčių nelygybe kaimo 
vietovėse, nes moterys kaimo vietovėse, ypač mažai apgyvendintose kaimo vietovėse ar 
vietovėse, kuriose esama demografinių trūkumų, turi mažiau galimybių įsidarbinti ir 
naudotis socialinėmis paslaugomis; kadangi sanglaudos politika gali padėti įgyvendinti 
konkrečius veiksmus, kuriais daugiausia dėmesio skiriama smurto dėl lyties prevencijai 
ir kovai su juo, taip pat lyčių lygybės skatinimui ir didinimui šalinant horizontaliąją ir 
vertikaliąją darbo rinkos segregaciją ir nuolatinę lyčių nelygybę užimtumo, socialinės 
įtraukties ir švietimo srityse, skatinant moterų startuolius ir verslumą, sudarant 
palankesnes sąlygas moterims naudotis moksliniais tyrimais ir inovacijomis, taip pat 
atsižvelgiant į moterų poreikius, susijusius su transportu ir socialine infrastruktūra;

F. kadangi moterų dalyvavimas vis dar ribotas visais sanglaudos politikos ciklo etapais, 
ypač rengiant veiksmų programas, priimant sprendimus ir integruojant lyčių lygybės 
aspektą į atrinktų projektų įgyvendinimą;

1. pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį turėtų atlikti Sanglaudos fondai skatinant lyčių lygybę ir 
įgyvendinant ES lyčių lygybės strategiją; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares dėti 
daugiau pastangų skatinant lyčių lygybę ir nediskriminavimą sanglaudos politikoje, 
veiksmingai integruojant lyčių aspektą į visus politikos ciklo etapus, įskaitant lyčių 
lygybės tikslus, tikslines priemones ir specialias potemes, rodant tvirtą politinį 
įsipareigojimą ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis skatinti lyčių lygybę; šiuo 
atžvilgiu ragina glaudžiai bendradarbiauti su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE) ir 
nacionalinėmis lygybės įstaigomis, ir teikti aukštos kokybės mokslinius tyrimus ir 
duomenis, siekiant padėti politikos formuotojams ir kitiems pagrindiniams 
suinteresuotiesiems subjektams, kurie stengiasi didinti moterų ir vyrų lygybę, priimti 
labiau informacija ir įrodymais pagrįstus sprendimus; pabrėžia, kad ES institucijų ir 
agentūrų dalijimasis žiniomis ir pajėgumų stiprinimo rėmimas yra labai svarbūs siekiant 
išvengti didelių administracinių išlaidų ir nereikalingo biurokratizmo didėjimo; 
pabrėžia, kad sanglaudos politikos cikle svarbu glaudžiai bendradarbiauti su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, ir ragina šioje srityje atlikti poveikio lytims vertinimus, 
rinkti pagal lytį suskirstytus duomenis ir rodiklius, kuriais atsižvelgiama į lyčių aspektą, 
siekiant įvertinti socialinę ir ekonominę nelygybę, taip pat užtikrinti, kad lyčių aspektas 
būtų įtrauktas į vertinimo kriterijus ir į fondų įgyvendinimo ir stebėsenos sistemas;
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2. apgailestauja, kad naujuoju programavimo laikotarpiu Komisija nepasiūlė naujų 
priemonių lyčių lygybei didinti ir vietoj to iš Bendrųjų nuostatų reglamento išbraukė 
lyčių lygybės sąlygą, o taip pat pašalino paprogramę „Moterys kaimo vietovėse“;

3. pabrėžia, kad vienas iš esminių sanglaudos politikos aspektų yra socialinės, teritorinės ir 
ekonominės sanglaudos užtikrinimas, be kita ko, kovojant su moterų ir vyrų skirtumais; 
todėl ragina Komisiją ir valstybes nares lyčių aspekto integravimo ir biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą principus taikyti siekiant kovoti su įvairių formų 
diskriminacija, skurdu ir socialine atskirtimi priemonėmis ir įtraukti tarpsektorinę 
perspektyvą, būtiną siekiant apsaugoti pažeidžiamus asmenis ir marginalizuotoms 
grupėms priklausančias moteris; todėl ragina Komisiją pateikti gaires siekiant 
palengvinti šio požiūrio įgyvendinimą sanglaudos politikos cikle; pabrėžia, jog labai 
svarbu, kad investuojant į darbo vietų kūrimą būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą ir taip 
gerinamos moterų įsidarbinimo galimybės; pabrėžia itin svarbų sanglaudos politikos 
vaidmenį investuojant į aukštos kokybės paslaugas, kurios turi teigiamą poveikį 
kovojant su lyčių nelygybe; todėl ragina lyčių aspektą įtraukti į Bendrųjų nuostatų 
reglamente nustatytus politikos tikslus, siekiant pagerinti moterų galimybes naudotis 
infrastruktūra ir paslaugomis, jų galimybes darbo rinkoje ir ekonomikoje ir padidinti 
sanglaudos politikos indėlį į socialinį ir ekonominį augimą;

4. atkreipia dėmesį į svarbų Sanglaudos fondo vaidmenį užtikrinant investicijas į 
priežiūros paslaugas; ragina valstybes nares teikti pirmenybę pagal sanglaudos politiką 
turimoms lėšoms, skirtoms priežiūros paslaugų teikimui, siekiant ne tik patenkinti 
augančią priežiūros infrastruktūros paklausą, bet ir veiksmingai spręsti lyčių nelygybės 
užimtumo srityje, darbo rinkos segregacijos ir dėl to susidarančių darbo užmokesčio ir 
pensijų skirtumų problemas; ragina valstybes nares Europos lygmeniu dalytis geriausia 
patirtimi, susijusia su veiksmingu ES lėšų naudojimu siekiant prisidėti prie kokybiškų 
priežiūros paslaugų plėtojimo;

5. ragina Komisiją, valstybes nares ir regionines bei vietos valdžios institucijas didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti lyčių lygybę ir parengti bei pateikti konkrečias 
priemones ir gaires, atsižvelgiant į kompetencijų pasidalijimą tarp valstybių narių ir ES, 
siekiant padėti valstybėms narėms integruoti lyčių aspektą kūrimo, įgyvendinimo ir 
stebėsenos etapais, pasinaudojant esamomis EIGE parengtomis priemonėmis, pvz., jo 
priemonių rinkiniu, skirtu biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių aspektą ES fonduose; 
pabrėžia, kad svarbu susieti nacionalines lyčių lygybės strategijas su sanglaudos 
politika, nes ESI fondai yra pagrindinė struktūrinių pokyčių visuomenėje skatinimo 
priemonė; pabrėžia, kad svarbu rengti mokymus lyčių aspekto integravimo klausimais 
pareigūnams, valdantiems sanglaudos politikos lėšas Europos, nacionaliniu, regioniniu 
ir vietos lygmenimis;

6. pabrėžia miestų ir regionų, kurie jau seniai pirmauja siekiant lyčių lygybės, atliekamą 
vaidmenį; palankiai vertina tai, kad Komisija savo 2020–2025 m. lyčių lygybės 
strategijoje pripažįsta, kad lyčių stereotipai yra pagrindinė lyčių nelygybės priežastis ir 
daro poveikį visoms visuomenės sritims; pabrėžia, kad būtina kovoti su šiais lyčių 
stereotipais ir struktūrine moterų diskriminacija visose sanglaudos politikos srityse ir 
įtraukti vietos ir regionines valdžios institucijas į kovą su jais; ragina Komisiją, 
valstybes nares ir jų atitinkamas valdžios institucijas priimant sprendimus dėl 
finansavimo programų ar regionų laikytis teisinės valstybės principų, įskaitant 
nediskriminavimo ir pagarbos pagrindinėms teisėms principus, taip pat stebėti, tirti ir 
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imtis atitinkamų veiksmų šių principų pažeidimo atvejais, kartu visada užtikrinant 
galutinių paramos gavėjų apsaugą; mano, kad, įtarus Sąjungos teisės pažeidimus, galėtų 
būti pradėtos pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir kad šiuo atžvilgiu galėtų būti itin 
svarbus ES lėšų išmokėjimo sąlygų mechanizmas, grindžiamas Komisijos metine 
Sąjungos vertybių stebėsenos ataskaita; pabrėžia, kad vadinamosios zonos be lesbiečių, 
gėjų, biseksualų ir transseksualų kenkia šiems principams, todėl palankiai vertina 
Komisijos sprendimą atmesti šešis miestų giminiavimosi prašymus, kuriuose dalyvauja 
Lenkijos valdžios institucijos, priėmusios rezoliucijas dėl zonų be lesbiečių, gėjų, 
biseksualų ir transseksualų; ragina Komisiją atidžiai ištirti skundus, susijusius su šių 
valdžios institucijų piktnaudžiavimu ES lėšomis ir toliau atmesti valdžios institucijų, 
kurios priėmė tokias rezoliucijas, paraiškas dėl Sąjungos finansavimo;

7. ragina valstybes nares ir jų atitinkamas valdžios institucijas teikti programas, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią smurtui prieš moteris, kovoti su juo ir padėti smurto aukoms, 
atsižvelgiant į tai, kad daugelyje valstybių narių per COVID-19 krizę padaugėjo smurto 
šeimoje ir smurto dėl lyties atvejų; pabrėžia, kad vietos valdžios institucijos turi įtraukti 
regionų darbdavius ir NVO į savo darbą, kad būtų skatinama lyčių lygybė, didinamas 
visuomenės informuotumas apie lyčių nelygybę, taip pat apie smurtą šeimoje, ir 
apsaugoti aukas, kartu teikiant tikslinę paramą; pabrėžia Stambulo konvenciją dėl 
smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo svarbą; primygtinai 
ragina visas Stambulo konvencijos dar neratifikavusias valstybes nares tai padaryti; 
primygtinai ragina Tarybą užbaigti Stambulo konvencijos ratifikavimą ES;

8. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad vyrų ir moterų lygybė bei lyčių 
aspekto integravimas būtų skatinami visais ESI fondų vertinimo, įgyvendinimo ir 
stebėsenos etapais; ragina Komisiją, valstybes nares ir vadovaujančias institucijas 
dalytis gerąja patirtimi apie lyčių aspekto integravimą (praktikoje) dalijantis žiniomis, 
teikiant techninę pagalbą, rengiant mokymus ir didinant informuotumą; ragina įtraukti 
lyčių ekspertus, lygybės įstaigas, socialinius partnerius ir pilietinės visuomenės atstovus 
į ESI fondų veiksmų programų rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos procesą laikantis 
partnerystės principo ir ragina naudojantis esamomis priemonėmis, pvz., bendruomenės 
inicijuota vietos plėtra (BIVP) ir integruotomis teritorinėmis investicijomis (ITI), 
vykdyti bendruomenės inicijuotus projektus, siekiant užtikrinti, kad rengiant projektus 
būtų laikomasi principo „iš apačios į viršų“; ragina užtikrinti proporcingą lyčių 
atstovavimą sanglaudos politikos organuose, siekiant padidinti sprendimų priėmimo 
įvairovę, ir ragina valstybes nares bei jų atitinkamas valdžios institucijas remti tokius 
lyčių pusiausvyrą užtikrinančius paskyrimus sprendimus priimančiuose komitetuose;

9. ragina valstybes nares naudoti sanglaudos politikos finansavimą siekiant toliau mažinti 
regioninius ekonominius ir socialinius skirtumus, ypatingą dėmesį skiriant kovai su 
skurdo feminizacija, moterų nedarbu ir atskirtimi nuo daugelio ekonominių galimybių, 
visų formų smurto dėl lyties ir diskriminacijos prevencijai ir kovai su juo, moterų 
įgalėjimo skatinimui ir siekimui gerinant galimybes patekti į darbo rinką ir reintegruotis 
į ją, taip pat su sveikata susijusiems prioritetams, kaip apibrėžta 2020–2025 m. lyčių 
lygybės strategijoje, visų pirma lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, kaip 
pagrindinės žmogaus teisės ir esminio žmogaus gerovės aspekto, ir lyčių lygybės 
skatinimo įgyvendinimui; taip pat ragina tobulinti sanglaudos, ekonomikos atkūrimo 
fondų ir kitų esamų programų sąveiką siekiant pagerinti moterų darbo sąlygas, be kita 
ko, kovojant su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu, mažų garantijų darbu ir 
neoficialiu darbu, investuojant į priežiūros įstaigas, kovojant su smurtu dėl lyties ir 
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užkertant jam kelią ir, be kita ko, užtikrinant galimybę naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių paslaugomis;

10. atsižvelgdamas į precedento neturintį COVID-19 krizės poveikį, pabrėžia sanglaudos 
politikos finansavimo vaidmenį remiant, palengvinant ir propaguojant programas, 
kuriomis, atsižvelgiant į specialius moterų, įskaitant kaimo vietovėse gyvenančias 
moteris ir tas, kurios gyvena skurdesniuose, kalnuotuose ir atokiausiuose regionuose, 
taip pat atokiose vietovėse ir pasienio regionuose, poreikius, įgyvendinant iniciatyvias 
priemones pasinaudojant EŽŪFKP, skatinamas moterų užimtumas kaimo vietovėse ir 
verslumas, palengvinamas jų darbas vaikų priežiūros srityje, gerinama profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyra bei gerovė ir, apskritai, stiprinamas jų vaidmuo, 
gerinamos jų galimybės naudotis žeme, kreditais ir finansinėmis priemonėmis, gerinami 
jų įgūdžiai ir rezultatai teikiant joms švietimo, mokymo ir konsultavimo paslaugas, 
didinamas jų dalyvavimas sprendimų priėmimo procese nacionaliniu ir regiono 
lygmenimis vietos veiklos grupėse ir plėtojama vietos partnerystė, taip pat šalinami 
infrastruktūros trūkumai, susiję, be kita ko, su įvairių rūšių priežiūra; pabrėžia, kad 
bendradarbiavimas Europos lygmeniu ir veiksmingas ES lėšų naudojimas gali padėti 
kurti kokybiškas, prieinamas ir įperkamas priežiūros paslaugas, kurios yra be galo 
svarbios palaikant moterų aktyvumą darbo rinkoje;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti moterų veiklą darbo rinkoje ir verslumą, visų 
pirma gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos bei matematikos bei dirbtinio intelekto 
srityse; primena, kad, remiant perėjimą prie skaitmeninės ir ekologiškos ekonomikos, 
įgyvendinant sanglaudos politiką ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad 
moterims būtų užtikrintos galimybės dalyvauti mokymuose, siekiant panaikinti lyčių 
skaitmeninę nelygybę; pabrėžia, kad reikia stiprinti regioninius, nacionalinius ir 
Europos moterų tinklus verslo, verslumo, mokslo ir technologijų, švietimo, 
žiniasklaidos ir pilietinės bei politinės lyderystės srityse, ypač atokiose ir kaimo 
vietovėse bei pasienio vietovėse; pabrėžia, kad reikia kovoti su vertikaliąja ir 
horizontaliąja moterų ir vyrų segregacija darbo rinkoje, atsižvelgiant į tai, kad labiausiai 
mažų garantijų ir mažiausiai apmokamose darbo vietose dominuoja moterys, o tai, 
pirmiausia, daro poveikį darbo užmokesčio ir pensijų skirtumui.
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