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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 2021 m. biudžeto procedūra yra pirmoji pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) vykdoma procedūra ir suteikia galimybę geriau integruoti 
lyčių aspektą į visą biudžeto procedūrą;

1. tvirtai pakartoja savo reikalavimą skirti daugiau išteklių kovai su smurtu dėl lyties, ypač 
atsižvelgiant į smurto prieš moteris suintensyvėjimą per COVID-19 krizę, taip pat 
pakartoja savo reikalavimą skirti daugiau lėšų atitinkamoms organizacijoms pagal 
Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos „Daphne“ paprogramę;

2. pabrėžia, kad reikia didinti Europos socialinio fondo (ESF+) išteklius, nes COVID-19 
krizė padarė neproporcingai didelį poveikį moterims, visų pirma moterims, dirbančioms 
mažų garantijų darbą, sudariusioms ne viso darbo laiko sutartis ir dirbančioms kai 
kuriuose labiausiai paveiktuose sektoriuose, pvz. sveikatos, mažmeninės prekybos ir 
socialinės rūpybos;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares spręsti nepakankamo moterų dalyvavimo 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje problemą ir skirti asignavimų, kad 
būtų panaikinta lyčių nelygybė skaitmeninių įgūdžių srityje gerinant moterų 
skaitmeninius įgūdžius;

4. ragina padidinti asignavimus, skiriamus veiksmų grupei „Kultūra, kūrybiškumas ir 
įtrauki visuomenė“, siekiant geriau integruoti lyčių aspektą į kiekvieną programą, taip 
pat remti ir skatinti lyčių studijas ir mokslinius tyrimus Sąjungoje;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares skirti papildomų išteklių lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių paslaugoms pagal programą „ES – sveikatos labui“;

6. 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+ teisėms skatinti;

7. dar kartą pabrėžia svarbų Europos lyčių lygybės instituto vaidmenį ir ragina padidinti jo 
biudžetą siekiant sustiprinti jo įdarbinimo ir mokslinių tyrimų pajėgumus.


