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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 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 keliama prielaida, kad lyčių lygybė turi būti įtraukiama į visų 
sričių ES politiką;

B. kadangi nelygybės problema ES auga ir kadangi vis didesnė ES biudžeto procentinė 
dalis turi būti panaudojama socialinėms teisėms ir prieigai prie visuotinės gerovės 
paslaugų plėtoti, ypatingą dėmesį skiriant lyčių lygybės – taip pat ir LGBTI asmenų 
atžvilgiu – bei moterų ir mergaičių padėties gerinimui;

C. kadangi vis dar nepakankamai moterų užima vadovaujamas pareigas ir kadangi moterys 
skiria daugiau laiko neapmokamiems namų ruošos darbams bei priežiūrai negu vyrai;

D. kadangi Komisija turėtų išsaugoti pakankamo dydžio finansavimą programoms, 
kuriomis siekiama remti moterų teises, pvz., Teisių, lygybės ir pilietiškumo programai, 
ir ypatingą dėmesį skirti nediskriminavimo priemonėms bei smurto dėl lyties 
prevencijai;

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;

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 pažeidžiamiausias moteris, įskaitant neįgalias 
moteris, vienišas motinas, taip pat migrantes ir etninėms bei seksualinėms mažumoms 
priklausančias moteris;

4. ragina užtikrinti išlaidų lyčių lygybei atsekamumą ir nustatyti tinkamus rodiklius bei 
specialią metodiką, kurie pirmiausia būtų taikomi kovos su diskriminacija dėl lyties, 
smurtu, seksualiniu priekabiavimu ir moterų galimybių užsitikrinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises srityse;

5. ragina ES padidinti biudžeto asignavimus pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios 
kovoja už moterų teises Europoje ir Pietų pusrutulyje;

6. primena svarbų vaidmenį, kurį atlieka Europos lyčių lygybės institutas (EIGE), ir tai, 
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kad duomenims rinkti ir ekspertinėms žinioms lyčių lygybės srityje įgyti būtinas 
konsoliduotas biudžetas; ragina užtikrinti, kad EIGE biudžetas, etatų planas ir 
svarankiškumas būtų nuolat stabilūs.


