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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES lyčių lygybės strategijos
(2019/2169(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 
3 dalį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 ir 8 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims,

– atsižvelgdamas į po 1975 m. priimtas ES direktyvas dėl įvairių vienodo požiūrio į vyrus 
ir moteris aspektų (Direktyva 79/7/EEB1, Direktyva 86/613/EEB2, Direktyva 
92/85/EEB3, Direktyva 2004/113/EB4, Direktyva 2006/54/EB5, Direktyva 2010/18/ES6 
ir Direktyva 2010/41/ES7),

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES8,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 14 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių 
asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių (Direktyva dėl moterų 
įmonių valdybose) (COM(2012)0614),

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto 

1 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos Direktyva 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo 
nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje (OL L 6, 1979 1 10, p. 24).
2 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 86/613/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi 
savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, principo taikymo ir dėl savarankiškai dirbančių moterų 
apsaugos nėštumo ir motinystės metu (OL L 359, 1986 12 19, p. 56).
3 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė 
nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (OL L 348, 
1992 11 28, p. 1).
4 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (OL L 373, 
2004 12 21, p. 37).
5 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (OL L 204, 
2006 7 26, p. 23).
6 2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 2010/18/ES, įgyvendinanti patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų, ir panaikinanti Direktyvą 96/34/EB 
(OL L 68, 2010 3 18, p. 13).
7 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai 
dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB (OL L 180, 
2010 7 15, p. 1).
8 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.
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šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija),

– atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 4 d. pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos 
Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su 
juo sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2016)0109),

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 6 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „2019 m. 
moterų ir vyrų lygybės ES ataskaita“ (SWD(2019)0101),

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 28 d. savo rezoliuciją dėl ES prisijungimo prie 
Stambulo konvencijos ir kitų kovos su smurtu dėl lyties priemonių9,

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2019 m. spalio 15 d. paskelbtą 
2019 m. lyčių lygybės indeksą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 13 d. savo rezoliuciją dėl priešiškos reakcijos į moterų 
teises ir lyčių lygybę ES10,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 15 d. savo rezoliuciją dėl lyčių lygybės ir mokesčių 
politikos ES11,

– atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 13 d. savo rezoliuciją dėl lyčių lygybės ES prekybos 
susitarimuose12,

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 3 d. savo rezoliuciją dėl moterų ekonominio įgalėjimo 
ES privačiajame ir viešajame sektoriuose13,

– atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 14 d. savo rezoliuciją dėl poreikio parengti ES 
strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti14,

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 14 d. savo rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės 
Europos Sąjungoje 2014–2015 m.15,

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 14 d. savo rezoliuciją dėl lyčių lygybės skatinimo 
psichikos sveikatos ir klinikinių tyrimų srityje16,

– atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 16 d. savo rezoliuciją dėl moterų, lyčių lygybės ir su 
klimatu susijusio teisingumo17,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 28 d. savo rezoliuciją dėl lyčių lygybės ir moterų 

9 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0080.
10 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0111.
11 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0014.
12 OL L 162, 2019 5 10, p. 9.
13 OL L 346, 2018 9 27, p. 6.
14 OL C 331, 2018 9 18, p. 60.
15 OL C 263, 2018 7 25, p. 49.
16 OL C 252, 2018 7 18, p. 99.
17 OL C 458, 2018 12 19, p. 34.
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įgalinimo skaitmeniniame amžiuje18,

– atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 9 d. savo rezoliuciją dėl ES moterų ir vyrų lygybės 
strategijos po 2015 m.19,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas „Lyčių lygybe grindžiama 
ekonomika ES. Tolesni veiksmai“,

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį, ypač į jo 2-ą ir 9-ą principus,

– atsižvelgdamas į Antrąjį ES lyčių lygybės veiksmų planą ir bendrą tarnybų darbinį 
dokumentą „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: kaip pakeisti mergaičių ir moterų 
gyvenimą palaikant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ (SWD(2015)0182),

– atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą, taip pat į deklaracijas, 
priimtas per JT aukščiausiojo lygmens susitikimus „Pekinas +5“, „Pekinas +10“, 
„Pekinas +15“ ir „Pekinas +20“,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) apklausą 
„Smurtas prieš moteris – ES masto tyrimas“, paskelbtą 2014 m.,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Lygybės sąjunga. 2020–
2025 m. lyčių lygybės strategija“ (COM(2020)0152),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą, Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A9–0000/2020),

A. kadangi teisė į vienodą požiūrį yra esminė pagrindinė teisė, pripažįstama Europos 
Sąjungos sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje;

B. kadangi konstruktai ir stereotipai visame pasaulyje įtvirtina nelygybę ir jų panaikinimas 
paskatins lyčių lygybę; kadangi siekiant užtikrinti demokratines vertybes, pagrindines 
teises ir ypač moterų teises reikia stipraus moterų teisių judėjimo ir kadangi grėsmė 
moterų teisėms taip pat yra grėsmė demokratijai;

C. kadangi ES yra priėmusi svarbių teisės aktų ir numačiusi esminių paskatų, kuriais 
naudojantis galima užtikrinti lyčių lygybę; kadangi, vis dėlto, pastaraisiais metais 
pažanga šioje srityje sulėtėjo ir suklestėjo prieš lyčių lygybės politiką ir moterų teises 
nukreipti judėjimai; kadangi šie judėjimai mėgina daryti įtaką šalių ir ES politikai;

D. kadangi visų rūšių smurtas prieš moteris yra žmogaus teisių pažeidimas ir viena iš 
didžiausių kliūčių lyčių lygybei užtikrinti; kadangi gyvenimas be smurto yra būtina 
lygybės sąlyga; kadangi dezinformacijos kampanijos lyčių lygybės klausimais daug 
dėmesio taip pat skiria smurtui prieš moteris, taip buvo ir Stambulo konvencijos atveju;

E. kadangi tradiciniai lyčių vaidmenys ir stereotipai vis dar turi didelę įtaką pasidalijimui 

18 OL C 66, 2018 2 21, p. 44.
19 OL C 407, 2016 11 4, p. 2.
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darbais namuose, švietimo sektoriuje, darbo vietoje ir visuomenėje; kadangi 
neapmokamas priežiūros darbas, kurį daugiausia atlieka moterys, didina vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumą ir vyrų ir moterų pensijų skirtumą; kadangi profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo priemonės, pvz., Profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros direktyva, yra svarbūs pirmieji žingsniai, tačiau, siekiant į 
neapmokamą darbą įtraukti daugiau vyrų ir sutvirtinti po lygiai uždirbančių ir vienodas 
priežiūros pareigas turinčių asmenų modelį, šiuos žingsnius reikia papildyti 
priemonėmis;

F. kadangi moterų dalyvavimas darbo rinkoje neužtikrina jų lygaus dalyvavimo priimant 
sprendimus, todėl mažina moterų galimybes keisti ekonominius, politinius, socialinius 
ir kultūrinius konstruktus;

G. kadangi skurdą Europoje patiria neproporcingai daug moterų, ypač vienišų motinų, 
neįgaliųjų, taip pat vyresnio amžiaus moterų, migrančių ir etninėms mažumoms 
priklausančių moterų;

H. kadangi moterys patiria kitokį klimato kaitos poveikį, nes dėl įvairių priežasčių jos 
pažeidžiamesnės ir susiduria su didesne rizika ir kliūtimis; kadangi lyčių lygybė ir 
moterų įtraukimas į sprendimų priėmimą yra būtina darnaus vystymosi ir efektyvaus dėl 
klimato kaitos kylančių iššūkių įveikimo sąlyga; kadangi visi klimato politikos veiksmai 
turi apimti lyčių aspektu grindžiamą požiūrį ir tarpsektorinę perspektyvą;

I. kadangi prieiga prie visapusiškos ir amžių atitinkančios informacijos ir prie lytinio 
švietimo ir švietimo santykių klausimais, taip pat prieiga prie lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros yra esminiai lyčių lygybės užtikrinimo elementai;

J. kadangi 2019 m. lyčių lygybės indekse akivaizdžiai matoma nuolatinė vyrų ir moterų 
nelygybė skaitmeniniame sektoriuje; kadangi skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas 
ir moterų skaitmeninių teisių užtikrinimas yra itin svarbūs atsižvelgiant į nuolatinę 
diskriminaciją, kylančią taikant šališkus duomenų rinkinius, modelius ir algoritmus 
dirbtinio intelekto (DI) srityje; kadangi DI srityje dirbantys programuotojai turi suvokti 
nesąmoningą šališkumą ir stereotipus, kad būtų galima jų nebeskleisti ir liautis juos 
įtvirtinus; kadangi darbo rinkos ir ekonomikos transformavimas ir skaitmeninimas gali 
pagilinti dabartinį ekonominį atotrūkį ir darbo rinkos segregaciją;

K. kadangi lyties aspekto integravimas, biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą ir 
poveikio lytims vertinimas yra esminės priemonės, padedančios užtikrinti lyčių lygybę 
visų sričių ES politikoje;

Bendrosios pastabos

1. džiaugiasi, kad Komisija priėmė komunikatą „Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių 
lygybės strategija“; šis dokumentas buvo priimtas per pirmąsias šimtą dienų nuo 
Komisijos darbo pradžios – tai stiprus politinės valios įgyvendinant ES lyčių lygybės 
politiką ženklas ir įtikinanti, aiški ir plataus užmojo politikos sistema, skirta kovai su 
išpuoliais prieš moterų teises ir lyčių lygybę; pabrėžia, kad svarbu nuspręsti laikytis 
dualinio požiūrio, kurį sudarytų tikslinės priemonės ir nuoseklus lyties aspekto 
integravimas bei tarpsektorinių principų taikymas, ir palankiai vertina stiprią sąsają tarp 
darbo sričių ir stereotipų, šališkumo tam tikros lyties atžvilgiu ir diskriminacijos 
panaikinimo;
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2. palankiai vertina tai, kad buvo paskelbta apie kelias papildomas strategijas, ir ragina 
sukurti strateginę sistemą joms susieti, taip pat visose jose laikytis tarpsektorinio 
požiūrio;

3. apgailestauja, kad šioje strategijoje aiškiai nenustatytas kelių labai palankiai vertinamų 
priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis; todėl ragina Komisiją parengti konkretų 
tvarkaraštį ir nustatyti papildomus tikslinius veiksmus, taip pat sukurti tarpsektorinio 
požiūrio efektyvaus laikymosi gaires;

Smurto prieš moteris panaikinimas

4. pritaria Komisijos planui toliau skatinti visoje ES ratifikuoti Stambulo konvenciją; šiuo 
atveju pabrėžia, kad reikia specialių priemonių dabartiniams atitinkamiems skirtumams 
tarp valstybių narių mažinti; vis dėlto, atkreipia dėmesį į tai, kad keli mėginimai įtikinti 
šios konvencijos ratifikuoti nenorinčias valstybes nares jau buvo nesėkmingi; todėl 
džiugiai sveikina Komisijos ketinimą 2021 m. pateikti pasiūlymus dėl priemonių, 
kuriomis būtų įgyvendinami Stambulo konvencijos tikslai, jei šios konvencijos 
priėmimas ES ir toliau strigs; ragina imtis parengiamųjų veiksmų, kad būtų galima 
pradėti įgyvendinti papildomas teisiškai įpareigojančias priemones smurtui prieš moteris 
panaikinti; labai džiaugiasi tuo, jog planuojama išplėsti ypač sunkaus nusikaltimo 
apibrėžtį (nustatytą SESV 83 straipsnio 1 dalyje), įtraukiant naujas sritis, tačiau ragina 
įtraukti ir visų rūšių smurtą dėl lyties, taip siekiant imtis iniciatyvos ir pakloti pamatus 
šiuos aspektus aptariančiai ES direktyvai;

5. džiaugiasi planu pateikti papildomą rekomendaciją dėl žalingos praktikos prevencijos ir 
pradėti kurti smurto dėl lyties ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ES tinklą; prašo 
laikytis Stambulo konvencijos apibrėžčių ir siekti jos tikslų, taip pat prašo užtikrinti 
nuolatinį moterų teisių ir pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą šiame darbe;

6. atkreipia dėmesį į smurto ir priekabiavimo darbo vietoje mastą ir poveikį; pažymi, kad 
neoficialiai dirbantys slaugytojai, namų ūkio darbuotojai ir ūkių darbininkai yra ypač 
neapsaugoti, todėl ragina valstybes nares priimti Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) konvencijas Nr. 190 ir Nr. 189, taip siekiant stiprinti darbuotojų (darbininkų), 
ypač moterų, teises neoficialioje ekonomikoje;

7. palankiai vertina pasiūlytas specialias kovos su kibernetiniu smurtu priemones; ragina 
imtis įpareigojančių kovos su šių rūšių smurtu teisėkūros priemonių ir padėti valstybėms 
narėms plėtoti policijos pajėgų, teisingumo sistemos ir informacinių ir ryšių 
technologijų sektoriaus mokymo priemones;

8. primygtinai ragina Komisiją pristatyti ilgai lauktą ES strategiją dėl prekybos žmonėmis 
panaikinimo ir pabrėžia, kad reikia aiškiai sutelkti dėmesį į lytį, nes nuo to labiausiai 
nukenčia moterys ir mergaitės ir jomis dažniausiai yra prekiaujama lytinio išnaudojimo 
tikslais; tvirtina, kad į darbą svarbu įtraukti paklausos mažinimo priemones ir 
strategijas;

9. džiaugiasi, kad buvo paskelbta apie naują visoje ES atliekamą apklausą apie smurto 
prieš moteris paplitimą ir dinamiką;

Moterys ir ekonomika
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10. remia siekį persvarstyti Barselonos tikslus; ragina teikti finansinę paramą valstybėms 
narėms, kurios dar nepasiekė šių tikslų, ir raginti jas dalytis gerąja patirtimi; be to, 
džiaugiasi tuo, kad buvo sukurtos valstybėms narėms skirtos gairės dėl kovos su 
neigiamomis finansinėmis paskatomis socialinės, ekonominės ir mokesčių politikos 
srityse;

11. palankiai vertina Komisijos pažadą iki 2020 m. pabaigos pateikti privalomąsias darbo 
užmokesčio skaidrumo priemones; vis dėlto, pabrėžia, kad vis dar reikia gerinti padėtį 
vienodo užmokesčio už vienodą darbą ar vienodos vertės darbą klausimu skirtinguose 
užimtumo sektoriuose; primygtinai rekomenduoja į šias priemones įtraukti vienodo 
užmokesčio už vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams principą, šį principą 
būtų galima apibrėžti taip: „vienodos vertės darbu laikomas darbas, jei, lyginant dvi 
darbuotojų grupes, kurios nebuvo sudarytos atsitiktinai, atliktą darbą galima palyginti 
vadovaujantis tokiais kriterijais, kaip darbo sąlygos, darbuotojams priskirtos 
atsakomybės laipsnis ir fiziniai ar psichiniai darbui atlikti reikalingi reikalavimai“; 
pabrėžia, kad to siekiant reikia sukurti atitinkamus lyties požiūriu neutralius vertinimo 
įrankius ir klasifikavimo kriterijus;

12. primygtinai ragina Komisiją rengti kampanijas už ekonominių sprendimų priėmimo 
pozicijas užimančių moterų skaičiaus padidinimą atkreipiant dėmesį į ekonominius ir 
visuomeninius tokios priemonės pranašumus, taip siekiant pralaužti ledus dėl 
Direktyvos dėl moterų įmonių valdybose;

13. palankiai vertina paramą lyčių lygybei išrinktose organizacijose, pvz., Europos 
Parlamente, ir pabrėžia, kad šiuo atveju Parlamentas turi būti pavyzdžiu;

Skaitmeninė lyčių lygybės politika

14. apgailestauja, kad IRT sektoriuje moterims atstovaujama nepakankamai, ir pabrėžia, 
kad kyla rizika, jog kuriant DI ir kitas programas ši problema tik gilės ir bus toliau 
skleidžiami stereotipai ir šališkumas tam tikros lyties atžvilgiu; ragina technologijas ir 
DI paversti kovos įrankiais siekiant panaikinti lyčių stereotipus ir įgalinti mergaites ir 
moteris pradėti studijuoti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 
(STEM) ir IRT srities dalykus ir toliau siekti karjeros šiose srityse;

Lyčių aspekto integravimas į visų sričių ES politiką ir lyčių lygybės politikos finansavimas

15. pakartoja, kad, siekiant užtikrinti lyčių lygybę, lyčių aspekto integravimas turi tapti 
sistemingu požiūriu; todėl džiaugiasi Komisijos naujai sukurta darbo grupe lygybės 
klausimais; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti skaidrumą ir moterų teisių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų dalyvavimą; primygtinai ragina Komisiją įtraukti nuostatas, 
pagal kurias būtų privaloma generaliniuose direktoratuose atsižvelgti į šios darbo grupės 
darbo rezultatus;

16. primygtinai ragina lyčių aspekto integravimą įtraukti į su aplinka ir klimatu susijusią ES 
politiką, pvz., Žaliąjį kursą, taip pat ragina per finansinę ir institucinę paramą, 
ekspertinę informaciją lyčių klausimais ir stiprias politikos priemones skatinti lygų 
moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo organuose ir formuojant nacionalinę ir vietos 
lygmens su klimatu susijusią politiką, taip pat ragina moteris ir mergaites pripažinti 
pokyčių varomąja jėga ir jas remti;
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17. pažymi, kad mokesčių politika daro skirtingą poveikį skirtingo pobūdžio namų ūkiams; 
pabrėžia, kad asmenų apmokestinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti mokesčių 
teisingumą moterims;

Kova su priešiška reakcija prieš lyčių lygybę

18. pakartoja, kad valstybės narės ir Komisija turi reguliariai keistis informacija apie su 
lytimi susijusius sveikatos klausimus, be kita ko, gairėmis dėl visapusiško lytinio 
švietimo ir švietimo santykių klausimais, nuo lyties priklausančia reakcija į epidemijas 
ir lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises; ragina Komisiją į savo kitą ES sveikatos 
strategiją įtraukti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises ir remti valstybes nares 
užtikrinant kokybiškas ir nesudėtingas galimybes gauti sveikatos priežiūros tarnybų 
paslaugas;

19. reikalauja remti moterų teisių gynėjus ir moterų teisių organizacijas ES ir visame 
pasaulyje; ragina nuolat stebėti padėtį su moterų teisėmis susijusioje ir dezinformacijos 
apie lyčių lygybės politiką srityje visose valstybėse narėse ir sukurti perspėjimo sistemą 
siekiant atkreipti dėmesį į regresą; ragina Komisiją remti tyrimus, kuriuose 
analizuojamas išpuolių ir dezinformacijos kampanijų moterų teisių ir lyčių lygybės 
klausimais poveikis, ir prašo Komisijos išsiaiškinti jų esmines priežastis, parengti faktų 
suvestines ir skelbti paneigiančią informaciją;

Lyčių lygybė puoselėjant išorės santykius

20. ragina užtikrinti ES vidaus ir išorės politikos ir abipusio šių sričių politikos stiprinimo 
derėjimą atsižvelgiant į lyčių aspekto integravimo ir lyčių lygybės principus, kovą su 
lyčių stereotipais ir normomis, taip pat žalingą praktiką ir diskriminacinius teisės aktus, 
puoselėjant išorės santykius;

21. džiaugiasi Komisijos įsipareigojimu užtikrinti specialaus skyriaus dėl prekybos ir lyčių 
lygybės įtraukimą į atnaujinamą asociacijos susitarimą su Čile, taip pat skatinti ir remti 
tokių skyrių įtraukimą į visus būsimus ES prekybos ir investicijų susitarimus;

°

° °

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiais metais, pažymint 25-ąsias Pekino platformoje išdėstytų tikslų priėmimo metines, visame 
pasaulyje bus atliekami įvairūs vertinimai siekiant išsiaiškinti, kokia pažanga padaryta 
siekiant užtikrinti lyčių lygybę. Įvertinus padėtį ir vėl taps itin akivaizdu, kad lyčių lygybė 
kiekvienoje gyvenimo srityje iš tiesų įsitvirtina labai pamažu, o lyčių nelygybė, nepaisant visų 
mūsų pastangų, dar vyrauja.

Moterys kasdien vis dar kenčia nuo smurto, yra netgi žudomos, joms dėl didelės segregacijos 
švietimo srityje ir darbo rinkoje, nevienodo darbo užmokesčio vis dar neužtikrinta ekonominė 
nepriklausomybė, o neapmokamo priežiūros darbo našta daugiausia gula ant moterų pečių. Be 
to, moterims ir toliau nesudaromos sąlygos įsitvirtinti tose pareigose, kuriose priimami 
svarbūs sprendimai. Kiekvienos lyties atstovams ne po lygiai tenka pareigos politikos, 
ekonomikos ir kultūros sektoriuose, kuriuose būtų galima pakeisti padėtį ir sudaryti galimybę 
panaikinti šią (struktūrinę) nelygybę.

Europos lyčių lygybės instituto parengtas ES lyčių lygybės indeksas, kuriame ES balų 
vidurkis siekė 67,4 balo iš 100 galimų balų, parodo, kad ES, užtikrindama lygybę, yra tik šiek 
tiek toliau nei pusiaukelėje, taigi, šis indeksas pagrindžia pirmiau pateiktas prielaidas.

Lyčių lygybės siekti trukdė ekonominės krizės priemonės ir poveikis, taip pat politinės valios 
pirmenybę teikti lyčių lygybei trūkumas, nepaisant pastarojo dešimtmečio sunkumų. Šiandien 
lyčių lygybė patiria tyčinius išpuolius ir kenčia nuo priešiškumo, organizuojamų iš kelių 
valstybių narių, kurios, užuot ėjusios pirmyn, gina esamą padėtį. Dėl stiprių piliečių judėjimų 
keliose valstybėse narėse nepavyko daugelyje valstybių (bent jau popieriuje) įtvirtinti regreso, 
kurio baimintasi, taip pat nepavyko nutildyti reikalavimų užtikrinti visišką lygybę ir imtis 
atitinkamų priemonių, – tą taip pat reikėtų pasakyti ir apie mūsų politinę valią. Vis dėlto, 
įvairūs visuomeniniai iššūkiai ir toliau gilina lyčių nelygybę ir struktūrinę diskriminaciją, – 
tokią išvadą galima padaryti sprendžiant iš krizės, kurią sukėlė COVID-19 protrūkis. Nors 
moterų darbas tam tikruose sektoriuose, pvz., sveikatos priežiūros ir maisto tiekimo 
sektoriuje, yra itin svarbus, kad visuomenė galėtų funkcionuoti, šiais laikais ryškėja 
tendencija riboti moterims reikalingas galimybes naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
sistemos paslaugomis ir paramos struktūromis, pvz., pagalbos linijomis ir prieglaudomis, į 
kurias kreipiamasi smurto atveju.

Turime dabar sustabdyti šią tendenciją ir sukurti bendrą plataus užmojo sistemą per kitus 
penkerius metus ir parengti efektyvias ir nuoseklias priemones, skirtas kovai su visų formų 
moterų ir vyrų diskriminacija. Turime padaryti viską, kad diskriminacija dėl etninės kilmės, 
lytinės orientacijos, lytinės tapatybės, negalios, religinių įsitikinimų, priklausymo tam tikram 
visuomenės sluoksniui, pilietybės ar amžiaus liautųsi. Taigi, kalbant apie lyčių lygybę, reikia 
tarpsektorinio požiūrio, tačiau tai taip pat pasakytina ir apie visą kitą ES politiką.

Be to, pranešėja mano, kad ES ekonominių, socialinių ir užimtumo politikos tikslų negalima 
pasiekti neužtikrinus visiškos lyčių lygybės. Todėl lyčių lygybę reikia laikyti strategiškai 
svarbiu, universaliuoju tikslu. Taip dirbant ES institucijoms ir valstybėms narėms reikia 
atidžiai laikytis lyčių aspekto integravimo, poveikio lytims vertinimo ir biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą principų.

Pasiūlymą dėl naujos ES lyčių lygybės strategijos, kurį Komisija pateikė per pirmąsias šimtą 
savo darbo dienų, galima laikyti aiškiu politiniu ženklu remti visas pastangas užtikrinti lyčių 
lygybę. Strategijoje apibrėžiami bendri tikslai ir reikalingos priemonės moterų teisių ir lyčių 
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lygybės srityje ES, siekiant panaikinti smurtą dėl lyties ir stereotipus, užtikrinti vienodą 
dalyvavimą ir galimybes darbo rinkoje, be kita ko, darbo užmokesčio skaidrumą, kad už 
vienodos vertės darbą iš tiesų būtų atlyginama vienodai, taip pat siekiant galiausiai užtikrinti 
lyčių pusiausvyrą tose pareigose, kurias einant priimami svarbūs sprendimai. Be to, 
dokumente įtvirtinta lygių prižiūrinčiųjų asmenų ir lygių uždirbančiųjų asmenų koncepcija, 
jame pasiūlytos priemonės, kurios padės moterims ir vyrams po lygiai dalintis apmokamu ir 
neapmokamu darbu.

Pranešėja ypač džiaugiasi įsipareigojimu kovoti su šališkumu tam tikros lyties atžvilgiu ir 
stereotipais – tai yra viena iš esminių diskriminacijos priežasčių, pranešėja taip pat džiaugiasi 
tuo, kad išsamiai laikomasi tarpsektorinio požiūrio, dėmesys skiriamas patiems 
skirtingiausiems moterims ir vyrams – tai labai reikalingas požiūris siekiant iš tiesų pakeisti 
visų moterų ir vyrų padėtį ES.

Rengdama šią strategiją Komisija numatė galimybę nuolat daryti pakeitimus, todėl Europos 
Parlamentas nuolat stebės, kaip įgyvendinama strategija, ir teiks siūlymus dėl papildomų 
veiksmų ir priemonių. Šis pranešimas yra pirmas iš grupės pranešimų, kurie dar bus parengti, 
jame atkreipiamas dėmesys į planuojamas įgyvendinti teigiamas priemones, tačiau taip pat 
pabrėžiami papildomi tikslai, veiksmai ir priemonės, kurių reikia siekiant užtikrinti 
visapusišką ir nuoseklų politikos formavimą ES lygmeniu siekiant galiausiai sukurti lytims 
teisingą Europos Sąjungą ir pasaulį.


