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Gerb. J. Van Overtveldtai,

vykdant nurodytą procedūrą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui buvo pavesta pateikti 
nuomonę Jūsų komitetui. 2020 m. kovo 31 d. komiteto koordinatoriai taikydami rašytinę 
procedūrą nusprendė pateikti šią nuomonę laiško forma.

Per šią procedūrą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas nusprendė paraginti atsakingą 
Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai

Evelyn Regner
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PASIŪLYMAI

A. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 straipsnyje pažymima, kad 
„[v]isuose savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas 
ir diegti jų lygybę“, taigi nustatomas lyčių aspekto integravimo principas, pagal kurį 
keliama prielaida, kad lyčių lygybė turi būti įtraukiama į visų sričių ES politiką ir jos 
turi būti paisoma visais biudžeto proceso lygmenimis, integruojant lyčių aspektą ir 
sudarant biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą;

B. kadangi valstybės narės ir ES turi panaikinti diskriminaciją ir veiksmingai su ja kovoti ir 
kadangi vis didesnė ES biudžeto, įskaitant ES struktūrinius fondus ir investicijas į 
aukštos kokybės viešąsias priežiūros paslaugas, procentinė dalis turi būti skirta naujoms 
galimybėms ES darbo rinkoje kurti, socialinėms teisėms propaguoti bei darbo ir 
gyvenimo sąlygoms gerinti siekiant padėti užtikrinti geresnę abiejų lyčių atstovų 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ypatingą dėmesį skiriant lygybės, be kita 
ko, moterų ir mergaičių bei LGBTI+ asmenų lygybės padėties gerinimui;

C. kadangi vis dar nepakankamai moterų užima vadovaujamas ir su sprendimų priėmimu 
susijusias pareigas ir pernelyg daug moterų dirba mažai apmokamuose sektoriuose, 
pvz., priežiūros ir paslaugų srityje, ir kadangi moterys skiria daugiau laiko 
neapmokamiems namų ruošos darbams bei priežiūros pareigoms negu vyrai; kadangi 
būtinos specialios priemonės siekiant paremti moteris, visų pirma po ilgos pertraukos į 
darbo rinką grįžtančias moteris, kad būtų padidintos jų galimybės darbo rinkoje;

D. kadangi ir toliau nepakankamai moterų matoma skaitmeninės ekonomikos, dirbtinio 
intelekto, IRT ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sektoriuose 
kai kalbama apie švietimo, mokymo ir užimtumo sritis, be kita ko, esama labai mažai 
vadovaujamas pareigas einančių moterų; kadangi ištekliai, kuriais remiamas moterų 
įgalėjimas pasitelkiant skaitmeninę įtrauktį, galėtų padėti didinti lygybę skaitmeniniame 
amžiuje; kadangi prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos strategija turėtų 
apimti lyčių aspekto integravimą;

E. kadangi Komisija turėtų užtikrinti pakankamo dydžio, kuris būtų bent ne mažesnis už 
dabartinį, finansavimą programoms, kuriomis siekiama remti moterų teises, pvz., 
dabartinei Teisių, lygybės ir pilietiškumo programai bei būsimai Teisių ir vertybių 
programai, ir ypatingą dėmesį skirti nediskriminavimo, lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo priemonėms bei smurto dėl lyties prevencijai; atkreipia dėmesį į Europos 
Parlamento poziciją, kuria jis pritaria tam, kad būtų numatytos konkrečios lėšos 
veiksmams, kuriais siekiama užkirsti kelią visų formų smurtui dėl lyties ir su juo kovoti, 
taip pat skatina visapusiškai įgyvendinti Stambulo konvenciją vykdant Teisių ir vertybių 
programą;

Lygybė – ES politikos kertinis akmuo

1. pabrėžia, jog biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą turi tapti neatskiriama 
biudžeto procedūros dalimi ir apimti visus jos etapus bei visas biudžeto eilutes, kad 
biudžeto išlaidos taptų veiksminga priemone lyčių lygybei skatinti; ragina lyčių aspektą 
nuosekliai integruoti į visas ES programas, finansines priemones ir Europos strateginių 
investicijų fondo (ESIF) veiklą;
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2. pakartoja savo prašymą numatyti didesnes investicijas moterų ir mergaičių teisių 
rėmimo tikslu; ragina skirti biudžeto asignavimus moterų ekonominiam 
savarankiškumui ES programų ir fondų, pvz., Įmonių konkurencingumo ir MVĮ 
programos (COSME), programos „Horizontas 2020“ ir ESIF, veiklos pagrindu remti;

3. ragina užtikrinti didesnę esamų priemonių sąveiką, siekiant skatinti lyčių lygybę ir 
užtikrinti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; pakartoja, kad būtina 
dėti daugiau pastangų siekiant paremti pažeidžiamesnėje situacijoje atsidūrusias 
moteris, įskaitant neįgalias moteris, nebaltaodes moteris, vienišas motinas, taip pat 
migrantes ir atokiose kaimo vietovėse gyvenančias bei etninėms mažumoms ir LGBTI+ 
priklausančias moteris;

4. ragina vykdyti išlaidų lyčių lygybei stebėseną ir numatyti atskiras biudžeto eilutes, 
skirtas tiksliniams veiksmams, nustatyti tinkamus rodiklius, poveikio vertinimus bei 
specialią metodiką, kurie pirmiausia būtų taikomi kovos su diskriminacija dėl lyties, 
psichologiniu, seksualiniu ir fiziniu smurtu, seksualiniu priekabiavimu ir moterų 
galimybių užsitikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises srityse; ragina sukurti ir 
taikyti atitinkamus atskaitomybės ir skaidrumo mechanizmus, taip pat reguliarių ir 
lyčiai atžvalgių ataskaitų apie rezultatus teikimo mechanizmus, kad būtų pagerintas 
lyčių aspekto integravimo procesas ir įgyvendinamų programų veiksmingumas;

5. ragina ES padidinti biudžeto asignavimus pilietinės visuomenės organizacijoms, 
kovojančioms už moterų teises Europoje ir globaliuosiuose Pietuose;

6. atkreipia dėmesį į nerimą keliančią ir didėjančią priešišką reakciją į lyčių lygybę ir 
moterų teises ir ES priemonių, įskaitant Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonę (KVTBP), svarbą kovojant su šia padėtimi; apgailestauja 
dėl to, kad Komisija į savo pasiūlymą neįtraukė konkrečios lyčių lygybei skirtos 
programos, ir ragina skirti plataus užmojo ir konkrečius biudžeto asignavimus žmogaus 
teisių gynėjų moterų paramai ir lytinės bei reprodukcinės sveikatos ir teisių apsaugai bei 
skatinimui finansuoti; todėl pabrėžia, kad reikia padidinti biudžeto asignavimus, kuriais 
remiama visuotinė pagarba lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms ir galimybė 
naudotis su tuo susijusiomis paslaugomis;

7. primena svarbų vaidmenį, kurį atlieka Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) didinant 
supratimą apie vyrų ir moterų nelygybės ES mastą ir priežastis, ir tai, kad pagal lytį 
suskirstytiems duomenims rinkti ir ekspertinėms žinioms lyčių lygybės srityje įgyti 
būtinas konsoliduotas biudžetas; ragina užtikrinti, kad EIGE biudžetas, etatų planas ir 
savarankiškumas būtų padidinti arba ir toliau būtų bent jau ne mažesni nei yra dabar.


