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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl lyčių lygybės ES užsienio ir saugumo politikoje
(2019/2167(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į JT darnaus vystymosi tikslus, ypač į 5-ą ir 16-ą tikslus,

– atsižvelgdamas į JT Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 
(CEDAW),

– atsižvelgdamas į JT ir ES strateginės partnerystės taikos operacijų ir krizių valdymo 
srityje 2019–2021 m. prioritetus, kuriuos Taryba patvirtino 2018 m. rugsėjo 18 d., 
didžiausią prioritetą teikdama prioritetui „Moterys, taika ir saugumas“,

– atsižvelgdamas į 1995 m. Ketvirtosios pasaulinės konferencijos moterų klausimais metu 
parengtą Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą bei į peržiūros konferencijų rezultatus,

– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 31 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1325 dėl 
moterų, taikos ir saugumo ir į vėlesnes susijusias rezoliucijas: 2008 m. birželio 19 d. 
rezoliuciją Nr. 1820, 2009 m. rugsėjo 30 d. rezoliuciją Nr. 1888, 2010 m. spalio 5 d. 
rezoliuciją Nr. 1889, 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją Nr. 1960, 2013 m. birželio 
24 d. rezoliuciją Nr. 2106, 2013 m. spalio 18 d. rezoliuciją Nr. 2122, 2015 m. spalio 
13 d. rezoliuciją Nr. 2242, 2019 m. balandžio 23 d. rezoliuciją Nr. 2467 ir 2019 m. 
spalio 29 d. rezoliuciją Nr. 2493,

– atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiuje vykusioje 21-ojoje Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) šalių konferencijoje (COP 21) 
priimtą susitarimą (Paryžiaus susitarimas),

– atsižvelgdamas į ES ir JT iniciatyvą „Spotlight“,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas dėl moterų, taikos ir saugumo,

– atsižvelgdamas į ES strateginį požiūrį dėl moterų, taikos ir saugumo (MTS) ir 
atitinkamą 2019–2024 m. veiksmų planą,

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 26 d. Tarybos priimtą Antrąjį 2016–2020 m. ES lyčių 
lygybės veiksmų planą (II LLVP) ir į jo metines įgyvendinimo ataskaitas,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 31 d. savo rezoliuciją dėl bendro tarnybų darbinio 
dokumento „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą 
plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ (SWD(2015)0182) įgyvendinimo1 ir 
2010 m. lapkričio 25 d. savo rezoliuciją dėl 10-ųjų JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 
Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo metinių2,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 19 d. Europos konsensusą dėl vystymosi,

1 OL C 76, 2020 3 9, p. 168.
2 OL C 99 E, 2012 4 3, p. 56.
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– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Lygybės sąjunga. 2020–
2025 m. lyčių lygybės strategija“ (COM(2020)0152),

– atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) civilinių operacijų vado 
parengtas 2018 m. spalio 8 d. Misijos vadovybei ir personalui skirtas veiklos gaires dėl 
lyčių aspekto integravimo,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. kovo 22 d. priimtą dokumentą dėl JT Saugumo 
Tarybos rezoliucijų dėl moterų, taikos ir saugumo įgyvendinimo vykdant BSGP misijas 
ir operacijas,

– atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 22 d. BSGP misijoms ir operacijoms skirtus 
patobulintus bendruosius elgesio standartus,

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio mėn. 2018–2023 m. EIVT lyčių ir lygių galimybių 
strategiją,

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 10 d. EIVT Žmogaus teisių ir lyčių aspektų 
integravimo į Europos Sąjungos bendrą saugumo ir gynybos politiką esamos padėties 
tyrimo ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio mėn. EIVT Visuotinę Europos Sąjungos užsienio ir 
saugumo politikos strategiją,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį 
ir 21 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų 
komiteto nuomonę (A9-0000/2020),

A. kadangi moterų ir vyrų lyčių lygybės principas yra pagrindinė ES vertybė, todėl reikėtų 
užtikrinti lyčių aspektą ir jį integruoti į visą ES veiklą ir politiką; kadangi ES turėtų 
padėti kurti pasaulį, kuriame visi žmonės, nepaisant lyties, seksualinės orientacijos, 
rasės ir gebėjimų, gali taikiai gyventi, vienodai naudotis teisėmis ir tomis pačiomis 
galimybėmis išnaudoti savo potencialą;

B. kadangi moterys ir mergaitės ypač nukenčia nuo smurto, skurdo, ginkluotų konfliktų ir 
kritinės klimato padėties poveikio; kadangi pasaulyje stiprėja autoritarizmo tendencija ir 
randasi vis daugiau fundamentalių grupių, kurios aiškiai demonstruoja priešiškumą 
moterų ir LGBTIQ+ asmenų teisėms; kadangi bet koks saugumo suvokimas, kurio 
objektas yra valstybės, o ne žmonės, yra ydingas ir nepadės užtikrinti taikos;

C. kadangi tokios šalys kaip Švedija, Prancūzija, Kanada ir Meksika neseniai priėmė ir 
įgyvendino feministinės užsienio politikos skatinimo sistemas; kadangi tokio pobūdžio 
politika kelia klausimų dėl dabartinės jėgos pusiausvyros ir ja siekiama apibrėžti 
sąveiką su kitomis valstybėmis ir judėjimais taip, kad, visų pirma, pirmenybė yra 
teikiama lyčių lygybei, ja apsaugomos ir skatinamos moterų ir kitų tradiciškai 
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marginalizuojamoms grupėms priklausančių asmenų žmogaus teisės, antra, siekiama 
užtikrinti teisingas galimybes šiems asmenims naudotis socialiniais, ekonominiais ir 
politiniais ištekliais, taip pat sudaroma galimybė jiems dalyvauti įvairioje veikloje visais 
lygmenimis, trečia, tokia politika skiria daug išteklių tokiai vizijai įgyvendinti ir ją 
įgyvendinus siekiama suardyti vyrų dominuojamas jėgos struktūras visais įtakos 
struktūrų lygmenimis, ir, galiausiai, tokią politiką formuoja moterų žmogaus teisių 
gynėjų ir pilietinės visuomenės nuomonė; kadangi šių tikslų turėtų siekti bet kokia 
būsima ES užsienio ir saugumo politika;

D. kadangi Danijoje, Šveicarijoje ir Norvegijoje vykdoma stipri, į lyčių lygybę orientuota 
užsienio politika; kadangi Ispanija, Liuksemburgas, Kipras ir Vokietija pranešė 
ketinantys savo užsienio politikoje teikti prioritetą lyčių lygybei; kadangi naujos 
sudėties Komisija lyčių lygybę pavertė vienu iš pagrindinių visų sričių politikos 
prioritetu;

E. kadangi ES strateginis požiūris dėl moterų, taikos ir saugumo atspindi didelę pažangą 
ES įgyvendinant moterų, taikos ir saugumo srities darbotvarkę;

F. kadangi Antrasis ES lyčių lygybės veiksmų planas yra svarbus žingsnis įtvirtinant lyčių 
lygybę ES išorės santykiuose, tačiau įgyvendinant šį planą vis dar yra nemažai trūkumų, 
pavyzdžiui, jo taikymo sritis yra siaura, nėra lyties aspekto integravimui skirto biudžeto, 
ES lyderių įsipareigojimo imtis veiksmų, taip pat trūksta institucinės struktūros ir 
paskatų motyvuoti ir atitinkamai remti darbuotojus;

G. kadangi Antrajame ES lyčių lygybės veiksmų plane buvo nustatytas tikslas iki 2020 m. į 
85 proc. visų naujų ES iniciatyvų integruoti su lyčių aspektu susijusius veiksmus; 
kadangi, nepaisant padarytos pažangos, 2018 m. tik 55–68 proc. naujų programų buvo 
integruotas lyčių aspektas;

H. kadangi moterims vis dar itin nepakankamai atstovaujama politikoje, ypač užsienio 
politikos ir tarptautinio saugumo srityse; kadangi Europos Sąjungoje 6 moterys užima 
gynybos ministro pareigas ir tik 3 iš 27 užsienio ministrų yra moterys;

I. kadangi EIVT 75 proc. viduriniosios grandies ir 87 proc. vyresniosios vadovybės postų 
užima vyrai; kadangi Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai įsipareigojo pasiekti, kad iki jo 
įgaliojimų pabaigos 40 proc. vadovaujamų pareigų užimtų moterys; kadangi paskutinį 
kartą jam paskyrus asmenis eiti pareigas generalinio sekretoriaus pavaduotojais paskirti 
tik vyrai;

J. kadangi visame pasaulyje padaryta didelė pažanga užtikrinant lytinę ir reprodukcinę 
sveikatą ir teises, tačiau vis dar esama didelių trūkumų ir vis dar išlieka regreso grėsmė; 
kadangi 2018 m. veiksmų, kurių ES ėmėsi lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių 
srityje, apimtis sumažėjo ir tais metais Komisijos tarnybos pasaulyje ėmėsi mažiausiai 
veiksmų su lytine ir reprodukcine sveikata ir teisėmis susijusios lyčių lygybės srityje;

K. kadangi patarėjų lyčių klausimais ir ryšių punktų darbas yra itin svarbus ES lyčių 
lygybės ir moterų, taikos ir saugumo politiką paverčiant analize, planais, įgyvendinimu 
ir vertinimu, taip pat lyčių aspektą padedant integruoti į kasdienes užduotis ir veiksmus; 
kadangi patarėjai lyčių klausimais ir ryšių punktai, vykdydami savo pareigas, patiria 
įvairių iššūkių;
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L. kadangi tik trečdalis visų ES delegacijų dirba LGBTIQ+ asmenų teisių srityje; kadangi 
ES LGBTIQ+ gairės taikomos nevienodai ir jų įgyvendinimą iš esmės lemia delegacijų 
vadovų žinios ir domėjimasis, o ne struktūrinio požiūrio laikymasis;

M. kadangi ribotas finansavimas ir nepakankamas darbuotojų skaičius yra pagrindinės 
kliūtys, trukdančios įgyvendinti ES lyčių lygybės tikslus; kadangi taip pat trūksta 
nuoseklios lyčių lygybės politikos ir vis dar nėra vienodos sistemos, padedančios 
vienodai suvokti ir įgyvendinti lyčių aspekto integravimą ES institucijose;

1. ragina ES ir valstybes nares įsipareigoti propaguoti tokią užsienio ir saugumo politiką, į 
kurią būtų įtraukta su lytimi susijusios transformacijos vizija, daugiausia dėmesio 
skiriant būtinybei imtis veiksmų dėl lyčių lygybės nepaisančių struktūrų ir jėgos 
santykių; pabrėžia, kad tokią politiką reikia grįsti išsamia lyties aspekto analize ir 
sistemingais poveikio lyčiai vertinimais, taip pat prasmingu ir vienodu vaidmeniu visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis ir etapais, kuris būtų užtikrinamas moterims ir 
įvairioms visuomenės grupėms priklausantiems asmenims;

2. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 2020 m. peržiūrėti Antrąjį ES lyčių lygybės 
veiksmų planą ir pristatyti trečiąjį; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti veiksmingą plano 
įgyvendinimą, šį dokumentą reikia priimti kaip komunikatą; džiaugiasi ES veiksmų 
planu dėl moterų, taikos ir saugumo ir ragina jį patikimai įgyvendinti; palankiai vertina 
sprendimą atnaujinti ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje, taip pat 
ragina užtikrinti lyčių aspekto integravimą ir imtis tikslingų veiksmų, kad lyčių lygybė 
ir moterų teisės, įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises, būtų įtrauktos į šį 
veiksmų planą;

3. ragina toliau užtikrinti politikos nuoseklumą ir koordinavimą įgyvendinant įvairius 
įsipareigojimus lyčių lygybės srityje, be kita ko, ir vykdant ES išorės veiksmus; 
pabrėžia, kad ES strateginį požiūrį reikėtų susieti ir suderinti su nauju – trečiuoju lyčių 
lygybės veiksmų planu, ir ragina atskiru skyriumi į trečiąjį lyčių lygybės veiksmų planą 
įtraukti 2019 m. ES veiksmų planą dėl moterų, taikos ir saugumo;

Lyčių lygybė – esminis ES išorės veiksmų politikos principas

4. ragina EIVT, atitinkamas Komisijos tarnybas ir valstybes nares sistemingai užtikrinti 
lyčių aspekto ir tarpsektorinės perspektyvos integravimą į ES užsienio ir saugumo 
politiką;

5. pabrėžia, kad aukščiausiu politiniu lygmeniu reikia užtikrinti nuolatinį pasiryžimą 
įgyvendinti trečiąjį lyčių lygybės veiksmų planą; prašo užtikrinti, jog trečiajame ES 
lyčių lygybės veiksmų plane būtų nurodyta, kad 85 proc. oficialios paramos vystymuisi 
(OPV) būtų skiriama programoms, kurių pagrindinis ar labai svarbus tikslas būtų lyčių 
lygybė, ir kad, laikantis šio platesnio įsipareigojimo, 20 proc. OPV būtų skiriama toms 
programoms, kurių pagrindinis tikslas būtų lyčių lygybės, įskantant lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą ir teises, užtikrinimas; ragina, siekiant užtikrinti lyčių lygybę, 
toliau imtis tikslingų veiksmų; taip pat ragina naujame plane stiprinti kiekybinę analizę 
ir nuo automatiško užduočių vykdymo pereiti prie tikro tokių programų poveikio 
skatinant lyčių lygybę vertinimo;

6. rekomenduoja į trečiąjį lyčių lygybės veiksmų planą integruoti aiškius, pamatuojamus ir 
su laiku susietus sėkmės rodiklius, be kita ko, atsakomybę priskiriant skirtingiems 
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subjektams, taip pat nurodyti aiškius tikslus kiekvienoje šalyje partnerėje, kurie būtų 
parengti kartu su šalimi partnere ir pilietinės visuomenės organizacijomis;

7. ragina pasiūlytame dokumente dėl Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės reglamentavimo numatyti konkretų finansavimą lyčių 
lygybei ir sumažinti administracinius apribojimus, taip siekiant sudaryti galimybes lėšų 
gauti vietos ir mažoms pilietinės visuomenės organizacijoms; pabrėžia, kad svarbu 
užtikrinti partnerių galimybes pasikliauti galimybe gauti pakankamai finansinių išteklių 
lyčių aspekto integravimui;

Lyčių aspekto ir įvairovės akcentavimas ES institucinės kultūros būstinėse ir delegacijose

8. ragina valstybes nares sukurti oficialią Tarybos darbo grupę lyčių lygybės klausimais;

9. palankiai vertina EIVT vyriausiojo patarėjo lyčių klausimais atliktą darbą; tačiau 
apgailestauja dėl ribotos galimybės šiai pozicijai skirti darbuotojų ir išteklių ir ragina 
šias pareigas einantį asmenį teikti ataskaitas tiesiogiai Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį EIVT sistemoje įsteigti organizacinį 
skyrių lyčių lygybės ir moterų, taikos ir saugumo darbotvarkės klausimais ir 
kiekviename EIVT direktorate turėti visą darbo dieną dirbantį patarėją lyčių klausimais, 
kuris atsiskaitytų tiesiogiai vyriausiajam patarėjui;

10. palankiai vertina 2018–2023 m. EIVT lyčių ir lygių galimybių strategiją, tačiau 
apgailestauja dėl konkrečių ir išmatuojamų tikslų trūkumo; ragina atnaujinti šią 
strategiją ir į ją įtraukti konkrečius ir privalomus tikslus dėl atstovavimo moterims 
vadovaujamose pareigose; rekomenduoja nustatyti tikslą, kad 50 proc. vadovaujamųjų 
pareigų užimtų moterys, įskaitant delegacijų vadovus ir BSGP misijų ir operacijų 
vadovus; be to, apgailestauja dėl kitų įvairovės tikslų ir bendros įvairovės ES 
institucijose nebuvimo, ypač kalbant apie rasę, gebėjimus ir etninę kilmę;

11. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užtikrinti, 
kad ES delegacijų užsienyje vadovai būtų oficialiai atsakingi už tai, jog lyčių lygybė 
būtų integruota į visus delegacijų darbo aspektus ir būtų reikalaujama apie tai teikti 
ataskaitas; be to, ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį 
įgaliotinį užtikrinti, kad ES delegacijose būtų vienas visą darbo dieną veikiantis ryšių 
punktas lyčių lygybės klausimais;

12. pabrėžia, kad lyčių lygybės užtikrinti neįmanoma neturint už lyčių lygybę atsakingų 
vadovų; šiuo atveju ragina rengti privalomus lyčių lygybės mokymus visiems EIVT ir 
BSGP misijų ir operacijų vadovais ir vadais dirbantiems ir viduriniosios grandies ir 
vyresniosios vadovybės pareigas užimantiems asmenims;

Prioritetas moterų teisių ir moterų dalyvavimo apsaugai ir skatinimui

13. ragina ES ir valstybes nares laikytis visų tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su 
pasauline lyčių lygybės darbotvarke; taip pat ragina skatinti ir remti šalis partneres, 
siekiant panaikinti išlygas, kurios joms taikomos dėl CEDAW, ir įgyvendinti 1995 m. 
Pekine surengtos JT Ketvirtosios pasaulinės moterų klausimų konferencijos deklaraciją 
ir veiksmų planą, be kita ko, priimant teisės aktus;
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14. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį, EIVT ir 
valstybes nares užtikrinti visapusišką ES gairių dėl žmogaus teisių gynėjų įgyvendinimą 
ir priimti priedą, kuriuo būtų siekiama pripažinti ir parengti papildomas strategijas ir 
priemones, kuriomis būtų geriau ir veiksmingiau reaguojama ir užkertamas kelias tam 
tikrai padėčiai, rizikoms ir rizikos faktoriams, su kuriais susiduria moterų žmogaus 
teisių gynėjai;

15. ragina ES delegacijas stebėti priešiškumą lyčių lygybei ir lytinei ir reprodukcinei 
sveikatai ir teisėms, taip pat pilietinės visuomenės erdvės traukimosi tendenciją ir imtis 
konkrečių veiksmų šioms sritims apsaugoti; primygtinai ragina Komisiją, EIVT, 
valstybes nares ir ES delegacijų vadovus užtikrinti politinę ir finansinę paramą vietos 
pilietinės visuomenės organizacijoms, įskaitant moterų organizacijas ir žmogaus teisių 
gynėjus, taip pat bendradarbiavimą ir konsultavimąsi su jais paversti standartine savo 
darbo dalimi;

°

° °

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


