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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 straipsniu, „[v]isuose 
savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų 
lygybę“, taigi nustatomas lyčių aspekto integravimo principas; kadangi 2021 m. 
biudžeto procedūra, kuri yra pirmoji procedūra pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP), suteikia galimybę geriau integruoti lyčių aspektą į visą 
biudžeto procedūrą sudarant biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą; visų pirma turint 
mintyje daugialypį su lytimi susijusį COVID-19 krizės poveikį moterų teisėms, 
pavyzdžiui, padidėjusį smurtą dėl lyties izoliavimo metu, didesnę riziką pasitraukti iš 
darbo rinkos, susijusią su didesne priežiūros užduočių našta, didesnę dalį moterų, 
dirbančių nuo izoliavimo nukentėjusiuose sektoriuose, be kita ko, neoficialioje 
ekonomikoje ir sektoriuose, kuriuose darbo sąlygos yra blogesnės;

1. pabrėžia, kad Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa yra vienintelė Sąjungos 
programa, pagal kurią numatytos tikslinės priemonės lyčių lygybės srityje, įskaitant 
smurto dėl lyties prevenciją ir kovą su juo; tvirtai pakartoja savo reikalavimą skirti 
daugiau išteklių, visų pirma kovai su smurtu dėl lyties, ir tam numatyti specialią 
biudžeto eilutę, ypač po smurto prieš moteris paaštrėjimo per COVID-19 krizę, taip pat 
savo reikalavimą skirti daugiau lėšų lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo 
tarpiniam tikslui bei atitinkamoms organizacijoms pagal Piliečių, lygybės, teisių ir 
vertybių programos paprogrames „Daphne“ ir „Vertybės“; pakartoja savo raginimą 
įrašyti konkrečias visoms tikslinėms lyčių lygybės priemonėms skirtas biudžeto eilutes, 
kaip gerąją patirtį sudarant biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą ir siekiant palengvinti 
lyčių lygybei skirtų išlaidų stebėseną;

2. pabrėžia, kad reikia gerokai padidinti ESF+ išteklius, kad būtų sudarytos sąlygos 
įtraukčiai į darbo rinką ir pritaikytam mokymui, nes COVID-19 krizė padarė 
neproporcingą poveikį moterų užimtumui, visų pirma neoficialioje ekonomikoje 
dirbančių moterų, kurių daugelis gali nepajėgti dirbti oficialaus darbo, nes atlieka vaikų 
priežiūros pareigas, moterų, dirbančių mažų garantijų darbo sąlygomis, pagal sutartis 
dėl darbo ne visą darbo dieną ir kai kuriuose labai paveiktuose sektoriuose bei 
sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys, pvz., sveikatos, mažmeninės prekybos 
ir priežiūros struktūrų bei paslaugų, vaikų priežiūros, vyresnio amžiaus žmonių 
priežiūros paslaugų, taip pat ilgalaikės ir socialinės priežiūros sektoriuose, siekiant 
palengvinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje;

3. akcentuoja, kad reikia apsvarstyti galimybę padidinti išteklius, kuriais siekiama didinti 
moterų įgalėjimą pasitelkiant verslumą, ir remti moterų valdomas MVĮ, užtikrinant joms 
galimybę pagal specialias programas gauti paskolas ir finansavimą;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares spręsti nepakankamo moterų atstovavimo 
skaitmeninės ekonomikos, IRT ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos sektoriuose problemą, susijusią su švietimu, mokymu ir užimtumu, visų 
pirma imantis tikslinių veiksmų, kuriais būtų siekiama informuoti mergaites ir skatinti 
jas tyrinėti gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir matematiką, kad jos būtų 
motyvuotos mokytis, studijuoti ir siekti karjeros šioje srityje, ir skirti tikslinius 
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asignavimus siekiant panaikinti vyrų ir moterų skaitmeninių įgūdžių skirtumą 
parengiant pasiūlymus, kaip gerinti moterų skaitmeninius įgūdžius ir skaitmeninį 
raštingumą ir didinti jų galimybes užsitikrinti vienodas sąlygas, taip pat padėti moterims 
prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų po COVID-19 krizės ir skatinti aktyvesnį jų 
dalyvavimą ekonomikoje;

5. ragina padidinti asignavimus Kultūros, kūrybiškumo ir įtraukios visuomenės veiksmų 
grupei, siekiant geriau integruoti lyčių aspektą į kiekvieną programą, taip pat remti ir 
skatinti lyčių studijas ir mokslinius tyrimus Sąjungoje;

6. pabrėžia, kad reikia padidinti biudžeto asignavimus, kuriais remiama visuotinė pagarba 
lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms ir galimybė naudotis su tuo susijusiomis 
paslaugomis; ragina valstybes nares apsaugoti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises, 
visų pirma užtikrinant, kad būtų vykdomos reprodukcinės sveikatos programos ir 
teikiamos paslaugos, įskaitant būtiną savanorišką šeimos planavimo priežiūrą ir vaistus, 
taip pat motinų ir naujagimių sveikatą; ragina Komisiją ir valstybes nares skirti 
papildomų išteklių programai „ES – sveikatos labui“, visų pirma siekiant užtikrinti, kad 
būtų nuolat ir laiku teikiamos prieinamos ir saugios lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
bei teisių paslaugos, taip pat remti veiksmus, kuriais siekiama spręsti su smurtu dėl 
lyties susijusias sveikatos problemas, ir smurto dėl lyties aukas; atkreipia ypatingą 
dėmesį į moteris, gyvenančias kaimo, retai apgyvendintose ir mažiausiai prieinamose 
vietovėse, kurių galimybės naudotis tokiomis paslaugomis dažnai yra labiau ribotos;

7. pakartoja, kad Sąjungos biudžeto vaidmuo turi būti svaresnis siekiant JT darnaus 
vystymosi tikslų; todėl ragina, kad biudžetu būtų remiamos priemonės ir projektai, 
kuriais siekiama panaikinti moterų ir vaikų skurdą, skatinti didesnę ir geresnę 
integraciją į darbo rinką, panaikinti vyrų ir moterų darbo sąlygų ir užmokesčio 
skirtumus, gerinti galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir teikti šias 
paslaugas, taip pat kovoti su smurtu prieš moteris, vaikus ir jaunimą;

8. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad papildomi asignavimai būtų skiriami moterų 
teisių organizacijoms, ypač toms, kurios siekia skatinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą 
bei teises ir LGBTI+ teises; pakartoja, jog reikalauja sukurti mechanizmą, skirtą 
apsaugoti Sąjungos biudžetą esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų; pabrėžia, kad Parlamento pritarimas 2021–2027 m. DFP 
turėtų priklausyti nuo to, ar laikomasi Sąjungos vertybių, ir yra pasirengęs nepritarti 
DFP, jei nebūtų politinio susitarimo dėl tokio mechanizmo;

9. patvirtina svarbų Europos lyčių lygybės instituto bei Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros vaidmenį ir ragina padidinti jų biudžetus siekiant sustiprinti jų 
įdarbinimo ir mokslinių tyrimų pajėgumus; primena, kad Europos lyčių lygybės 
institutas atlieka svarbų vaidmenį lyčių nelygybės masto ir priežasčių Sąjungoje 
supratimo klausimu; todėl ragina padidinti į išlaidų kategoriją „Nediskriminavimo ir 
lygybės skatinimas“ įrašytus biudžeto asignavimus.
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