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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 lygybės principas yra viena iš pagrindinių ES vertybių, įtvirtinta 
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;

B. kadangi sanglaudos politika, siekiant ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, 
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) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (EJRŽF), kuriems taikomi 
nediskriminavimo ir moterų ir vyrų lygybės principai;

C. kadangi vis dar nežinomi visi pandemijos ekonominiai, užimtumo srities ir socialiniai 
padariniai; kadangi įgyvendinant sanglaudos politiką reikėtų atsižvelgti į tai, kad, kaip 
matyti iš preliminarių tyrimų, COVID-19 pandemija padidino esamą nelygybę;

D. kadangi priežiūros paslaugų teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti sąlygas moterims 
išlikti aktyvioms darbo rinkoje;

1. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų skatinant lyčių lygybę ir 
nediskriminavimą sanglaudos politikoje, veiksmingai integruojant lyčių aspektą į visus 
politikos ciklo etapus, rodant tvirtą politinį įsipareigojimą ES, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis; šiuo atžvilgiu ragina glaudžiai bendradarbiauti su Europos lyčių lygybės 
institutu (EIGE) 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;

2. ragina Komisiją didinti informuotumą apie būtinybę užtikrinti lyčių lygybę ir parengti 
bei pateikti konkrečias priemones ir gaires, kurios padėtų valstybėms narėms integruoti 
lyčių aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos etapais; pabrėžia, kad svarbu rengti mokymus 
lyčių aspekto integravimo klausimais pareigūnams, valdantiems sanglaudos politikos 
fondus;

3. ragina valstybes nares ir jų atitinkamas valdžios institucijas dalytis gerąja patirtimi apie 
lyčių aspekto integravimą (praktikoje) dalijantis žiniomis, teikiant techninę pagalbą, 
rengiant mokymus ir didinant informuotumą;

4. 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 
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moteris, poreikius, skatinamas moterų užimtumas ir verslumas, gerinamos jų galimybės 
naudotis žeme, kreditais ir finansinėmis priemonėmis, gerinami jų įgūdžiai ir rezultatai 
teikiant joms švietimo, mokymo ir konsultavimo paslaugas, didinamas jų dalyvavimas 
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.


