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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl lyčių aspektu grindžiamo požiūrio COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu
(2020/2121(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 Europos socialinių teisių ramstį, ypač į jo 2-ą ir 9-ą principus,

– atsižvelgdamas į 2030 m. Darnaus vystymosi darbotvarkę, visų pirma į 5-ąjį tikslą, t. y. 
iki 2030 m. užtikrinti lyčių lygybę ir pagerinti moterų gyvenimo sąlygas;

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

– 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 Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto 
šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija),

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

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 21 d. bendrą tarnybų darbinį dokumentą „Lyčių 
lygybė ir moterų įgalinimas. keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės 
santykius (2016–2020 m.)“ (SWD(2015)0182),

– 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 

1 OL L 6, 1979 1 10, p. 24.
2 OL L 359, 1986 12 19, p. 56.
3 OL L 348, 1992 11 28, p. 1.
4 OL L 373, 2004 12 21, p. 37.
5 OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
6 OL L 68, 2010 3 18, p. 13.
7 OL L 180, 2010 7 15, p. 1.
8 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.
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juo sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2016)0109),

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. vasario 13 d. rezoliuciją dėl ES prioritetų 64-ojoje 
Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje9,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 30 d. rezoliuciją dėl vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo10,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 13 d. rezoliuciją dėl priešiškos reakcijos į moterų 
teises ir lyčių lygybę ES11,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją dėl ES prisijungimo prie 
Stambulo konvencijos ir kitų kovos su smurtu dėl lyties priemonių12,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl priežiūros paslaugų ES 
siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę13,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl moterų ir mergaičių 
įgalinimo per skaitmeninį sektorių14,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl moterų, lyčių lygybės ir su 
klimatu susijusio teisingumo15,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 3 d. rezoliuciją dėl moterų ekonominio įgalėjimo 
ES privačiajame ir viešajame sektoriuose16,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl poreikio parengti ES 
strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti17,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės 
Europos Sąjungoje 2014–2015 m.18,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 4 d. rezoliuciją dėl moterų ir jų vaidmens 
kaimo vietovėse19,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės skatinimo 
psichikos sveikatos ir klinikinių tyrimų srityje20,

9 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0039.
10 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0025.
11 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0111.
12 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0080.
13 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0464.
14 OL C 390, 2019 11 18, p. 28.
15 OL C 458, 2018 12 19, p. 34.
16 OL L 346, 2018 9 27, p. 6.
17 OL C 331, 2018 9 18, p. 60.
18OL C 263, 2018 7 25, p. 49.
19 OL C 298, 2018 8 23, p. 14.
20 OL C 252, 2018 7 18, p. 99.
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– atsižvelgdamas į savo 2016 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl moterų pabėgėlių ir 
prieglobsčio prašytojų padėties Europos Sąjungoje21,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos moterų verslumui 
trukdančių išorės veiksnių22,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 9 d. rezoliuciją dėl moterų karjeros mokslo 
srityje ir universitetuose ir stiklo lubų, su kuriomis susiduriama23,

– atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 9 d. savo rezoliuciją dėl ES moterų ir vyrų lygybės 
strategijos po 2015 m.24,

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

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos ataskaitą „COVID-19 ir darbo rinka. 
Ketvirtasis leidimas“ („COVID-19 and the world of work. Fourth edition“), paskelbtą 
2020 m. gegužės 27 d.,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos analizę „Su COVID-19 susijęs 
poveikis sektoriams, atsakymai ir rekomendacijos“ („Sectoral impact, responses and 
recommendations related to COVID-19“),

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio mėn. paskelbtą EBPO ataskaitą „Moterys – 
pagrindinės kovotojos su COVID-19“ („Women at the core of the fight against COVID-
19“),

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

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 9 d. paskelbtą JT padalinio „JT Moterys“ ataskaitą 
„COVID-19 poveikis moterims“ („The Impact of COVID-19 on Women“),

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 27 d. paskelbtą gyventojų fondo (UNFPA) ataskaitą 
„COVID-19 pandemijos poveikis šeimos planavimui ir smurto dėl lyties, moterų lyties 
organų žalojimo ir vaikų santuokų panaikinimui“ („Impact of the COVID-19 Pandemic 
on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and 
Child Marriage“),

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 28 d. paskelbtą UNFPA pareiškimą „Milijonai 
naujų smurto atvejų, vaikų santuoka, moterų lyties organų žalojimas, nenumatytas 
nėštumas dėl COVID-19 pandemijos“ („Millions more cases of violence, child 
marriage, female genital mutilation, unintended pregnancy expected due to the COVID-
19 pandemic“),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 24 d. Veiksmų dėl smurto prieš moteris ir smurto 

21 OL C 50, 2018 2 9, p. 25.
22 OL C 11, 2018 1 12, p. 35.
23 OL C 316, 2017 9 22, p. 173.
24 OL C 407, 2016 11 4, p. 2.
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šeimoje ekspertų grupės (GREVIO) pirmininkės Marceline Naudi pareiškimą dėl 
būtinybės pandemijos metu laikytis Stambulo konvencijos standartų,

– atsižvelgdamas į Jungtinių tyrimų centro (JTC) pranešimą „Kaip COVID-19 krizė 
paveiks esamą lyčių atskirtį Europoje?“ („How will the COVID-19 crisis affect existing 
gender divides in Europe?“)

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

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 29 d. paskelbtą EIGE pranešimą „Kovoti su vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumu galima tik užtikrinus geresnę profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą“ („Tackling the gender pay gap: not without a better 
work-life balance“),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 5 d. paskelbtą EIGE pranešimą „Pekinas + 25: penktoji 
Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo ES valstybėse narėse peržiūra“ („Beijing 
+25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States“),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 14 d. paskelbtą Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros (FRA) tyrimą „Ilgas kelias iki LGBTI asmenų lygybės“ („A long way to go 
for LGBTI equality“),

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 5 d. FRA pranešimą „Nuolatinė problema: 
priešiškumas romams kaip romų įtraukties kliūtis“ („A persisting concern: anti-
Gypsyism as a barrier to Roma inclusion“),

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 5 d. paskelbtą FRA apklausą „Smurtas prieš moteris – 
ES masto tyrimas“ („Violence against women: an EU-wide survey“),

– atsižvelgdamas į Europos moterų lobistinės organizacijos leidinį „Moterų ir vyrų lygybė 
– pagrindinis atsakas į COVID-19 visoje Europoje“ („Putting equality between women 
and men at the heart of the response to COVID-19 across Europe“),

– atsižvelgdamas į Europos moterų lobistinės organizacijos politikos apžvalgą „Moterys 
neturi nukentėto dėl COVID-19“ („Women must not pay the price for COVID-19!“),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. paskelbtą prof. Sabine Oertelt-Prigione tyrimą 
„Lyčių ir lyties poveikis COVID-19 pandemijos metu“ („The impact of sex and gender 
in the COVID-19 pandemic“),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

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

A. kadangi COVID-19 krizė ir jos padariniai turi aiškų lyčių aspektą;

B. kadangi COVID-19 įvairiai ir įvairiu mastu veikia skirtingas visuomenės grupes;
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C. kadangi oficialūs mirtingumo rodikliai rodo, kad vyrų mirtingumo nuo viruso rodiklis 
yra didesnis, o moterims kyla didesnė rizika užsikrėsti virusu dėl neproporcingai didelio 
priešakinėse linijose su virusu kovojančių darbuotojų skaičiaus;

D. kadangi atšaukus arba atidėjus „neesmines“ sveikatos priežiūros paslaugas buvo 
uždelsta teikti intensyvų gydymą skubiai reikalingos pagalbos atvejais;

E. kadangi karantino laikotarpiu valstybių narių teikiamos ataskaitos atskleidė nerimą 
keliantį smurto šeimoje didėjimą;

F. kadangi dauguma su virusu kovojančių darbuotojų dabartinės krizės metu yra moterys, 
įskaitant 76 proc. sveikatos priežiūros darbuotojų (gydytojų, slaugytojų, akušerių, 
stacionarinės globos namų darbuotojų), 82 proc. kasininkų, 93 proc. vaikų priežiūros 
darbuotojų ir mokytojų, 95 proc. namų tvarkytojų ir pagalbininkų ir 86 proc. asmeninės 
priežiūros darbuotojų25 ES;

G. kadangi daugelyje svarbių sektorių moterų atliekamas darbas yra menkai apmokamas; 
kadangi horizontalioji ir vertikalioji darbo rinkos segregacija ES vis dar yra didelė, o 
moterų skaičius mažiau pelninguose sektoriuose yra per didelis;

H. kadangi moterys dažniau nei vyrai dirba laikiną darbą, darbą ne visą darbo dieną ir 
darbą be garantijų (26,5 proc., palyginti su 15,1 proc. vyrų26), todėl joms didelį poveikį 
padarė darbo vietų praradimas ir priverstinės atostogos;

I. kadangi COVID-19 atskleidė ilgalaikę priežiūros paslaugų teikimo ES problemą;

J. kadangi uždarius mokyklas ir darbo vietas padidėjo neapmokamas moterų darbas 
namuose; kadangi moterys nemokamai priežiūrai ir namų ruošos darbams paprastai per 
savaitę praleidžia 13 valandų daugiau nei vyrai27; kadangi COVID-19 suteikė galimybę 
vyrams aktyviau vykdyti priežiūros pareigas;

K. kadangi vienišiems tėvams tenka neproporcinga ir itin didelė našta;

L. kadangi tam tikri visuomenės sektoriai, pvz., vyresnio amžiaus moterys, neįgalios 
moterys, romų tautybės moterys, LGBTQI + moterys, pabėgėliai ir migrantai, yra ypač 
pažeidžiami viruso arba jo padarinių;

M. kadangi COVID-19 yra pasaulinė pandemija, nuo kurios kenčia visos pasaulio šalys;

N. kadangi sudarant biudžetą ir skirstant išteklius turi būti atsižvelgiama į skirtingus vyrų ir 
moterų poreikius ir aplinkybes;

O. kadangi atsigavimo etapu taip pat turėtų būti atsižvelgiama į moteris ir jos turėtų atlikti 
aktyvų vaidmenį;

P. kadangi šiame dokumente nustatytais esminiais veiksmais bus didinamas atsparumas ir 
pasirengimas būsimoms krizėms;

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers 
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender 
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework
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Bendrosios pastabos

1. pabrėžia, kad visais atitinkamais reagavimo į COVID-19 krizę aspektais reikia laikytis 
požiūrio, kuriuo būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą;

2. pabrėžia, kad per šią krizę įgytą patirtį reikia pritaikyti formuojant ir įgyvendinant 
būsimą politiką ir rengiant atsaką į visus būsimų krizių etapus; ragina Komisiją 
palengvinti nuolatinio tinklo, kuriame valstybės narės dalytųsi geriausia patirtimi, kaip 
spręsti su lytimi susijusius COVID-19 klausimus, sukūrimą;

3. ragina Komisiją ištirti viruso paplitimą tarp tiesiogiai su virusu susiduriančių 
darbuotojų, ypač tarp moterų ir etninių mažumų, atsižvelgiant į neproporcingai didelį jų 
skaičių tarp priešakinėse linijose su virusu kovojančių darbuotojų; primygtinai ragina 
Komisiją ir valstybes nares imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų padidinta jų sauga 
darbe, įskaitant Pagrindų direktyvą 89/391/EEB28 ir Direktyvą 92/85/EEB29;

4. ragina valstybes nares ir EIGE reguliariai rinkti pagal lytį ir amžių suskirstytus 
duomenis apie COVID-19 ir jo socialinį ir ekonominį poveikį; pabrėžia, kad atkūrimo 
priemonės turi būti grindžiamos pagal lytį suskirstytais duomenimis;

5. pabrėžia, kad moterys turi dalyvauti priimant sprendimus dėl priemonių vykdymo ir 
panaikinimo krizių atveju, taip pat rengiant, tvirtinant ir įgyvendinant atkūrimo planus, 
kad būtų visapusiškai ir tinkamai atsižvelgta į jų konkrečius poreikius ir aplinkybes;

6. ragina Komisiją stebėti dezinformaciją ar regresines iniciatyvas valstybėse narėse, 
susijusias su moterų teisėmis ir lyčių lygybe COVID-19 krizės laikotarpiu ir laikotarpiu 
po krizės, ir reaguoti į jas kaip į demokratijos ir pagrindinių teisių klausimus;

COVID-19 krizės su sveikata susiję aspektai ir poveikis lytims

7. reiškia susirūpinimą dėl didelio vyrų mirtingumo nuo COVID-19; primygtinai ragina 
Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO) ir atitinkamas ES agentūras tai išnagrinėti; ragina 
Komisiją toliau stebėti padėtį siekiant suprasti ilgalaikį viruso poveikį moterų ir vyrų 
sveikatai; pabrėžia, kad atliekant klinikinius viruso tyrimus būtina užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą, kad būtų galima įvertinti skirtingą poveikį, kurį virusas ir bet kokia galima 
vakcina ar gydymas gali turėti moterims ir vyrams;

8. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti vyrų ir moterų galimybę naudotis esminiais 
sveikatos priežiūros aspektais, nesusijusiais su COVID-19; ragina valstybes nares šiose 
srityse veikti pagal PSO gaires;

9. pabrėžia, kad valstybės narės turi išsaugoti galimybes naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikata priežiūros paslaugomis bei teisėmis; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti lytinei ir 
reprodukcinei sveikatai bei teisėms svarbių produktų tiekimo grandinę;

10. primygtinai ragina Komisiją atsižvelgti į kritines aplinkybes, pvz., COVID-19, imantis 
su sveikata susijusių politikos priemonių, įskaitant programą „EU4Health“ ir ES kovos 

28 OL L 183, 1989 6 29, p. 1.
29 OL L 348, 1992 11 28, p. 1.
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su vėžiu planą;

11. ragina valstybes nares skatinti rengti daugiau pagalbos psichinės sveikatos srityje 
iniciatyvų šios krizės metu ir po jos, atsižvelgiant į izoliavimo sukeliamą stresą, nerimą 
ir vienišumą, taip pat į ekonominius rūpesčius ir smurtą šeimoje, turint mintyje tai, kad 
poveikis moterims ir vyrams yra nevienodas;

Smurtas COVID-19 krizės metu

12. primygtinai ragina valstybes nares išanalizuoti dėl COVID-19 padidėjusio smurto 
šeimoje rodiklius ir į juos atsižvelgti rengiant atsako planus, taip pat rengiantis 
būsimoms ekstremalioms situacijoms, ypatingą dėmesį skiriant judėjimo suvaržymo 
taisyklių išimtims, galimybių saugiai apsigyventi pakankamai vietų turinčiose 
prieglaudose ar alternatyviuose būstuose išsaugojimui, policijos ir teisingumo 
tarnyboms, skubiosios pagalbos teismams, kad jie galėtų išduoti tinkamus suvaržymo ir 
(arba) apsaugos orderius, internetinėms paslaugoms, taip pat neatidėliotinam 
finansavimui siekiant remti paslaugas, nevyriausybines organizacijas (NVO) ir 
pilietinės visuomenės organizacijas (PVO); ragina valstybes nares dalytis 
nacionalinėmis inovacijomis sprendžiant smurto šeimoje problemą;

13. ragina Komisiją skatinti sąmoningumo ugdymo, informavimo ir propagavimo 
kampanijas, skirtas kovai su smurtu šeimoje ir smurtu dėl lyties, visų pirma susijusias su 
naujai sukurtomis prevencijos priemonėmis ir lanksčiomis įspėjimo apie nepaprastąją 
padėtį sistemomis, kad būtų skatinama teikti pranešimus;

14. ragina Tarybą skubiai užbaigti Stambulo konvencijos ratifikavimą ES vardu ir 
prisijungti prie jos plačiu mastu be jokių apribojimų bei raginti visas valstybes nares ją 
ratifikuoti;

15. ragina Komisiją į ES nusikalstamų veikų sąrašą įtraukti smurtą prieš moteris ir pasiūlyti 
direktyvą, kuria būtų kovojama su smurtu dėl lyties, siekiant sukurti tvirtą teisinę 
sistemą, koordinuoti valstybių narių keitimąsi geriausia patirtimi, skatinti tikslų 
duomenų rinkimą, įvertinti COVID-19 poveikį pagrindinių paslaugų aukoms teikimui ir 
skirti pakankamai lėšų programos DAPHNE konkrečiam tikslui siekti ir kitoms 
susijusioms programoms, atsižvelgiant į dabartinius poreikius;

16. ragina valstybes nares užtikrinti, kad smurto dėl lyties aukoms būtų teikiama 
veiksminga, įperkama ir kokybiška medicininė ir psichologinė pagalba, ypač krizės 
metu, kai tokia parama turėtų būti laikoma būtina;

COVID-19, ekonomika, atsigavimas ir poveikis lyčių lygybei

17. ragina Komisiją, Parlamentą ir Tarybą atidžiai išnagrinėti moterų poreikius ir 
dalyvavimą darbo rinkoje, taip pat horizontaliąją ir vertikaliąją darbo rinkos segregaciją, 
rengiant programas pagal kitą daugiametę finansinę programą (DFP) ir kitos kartos ES 
ekonomikos gaivinimo planą;

18. pabrėžia, kad po krizės reikia iš naujo išnagrinėti darbo pobūdį ir vietą; pabrėžia, kad 
darbas iš namų negali pakeisti vaikų priežiūros paslaugų; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
lankstaus darbo, dėl kurio susitarta su darbdaviais, moterys ir vyrai gali dirbti iš namų 
arba vietinėse bendrose darbo erdvėse ir todėl jiems lengviau suderinti priežiūros 
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pareigas ir praleisti daugiau kokybiško laiko su savo šeima;

19. ragina Komisiją rinkti duomenis apie įvairių rūšių priežiūros paslaugų teikimą, kad juos 
būtų galima įtraukti į tyrimą, kuriame būtų nagrinėjama priežiūros paslaugų spraga, 
siekiant parengti Europos prižiūrinčiųjų asmenų strategiją; pažymi, kad strategijoje turi 
būti atsižvelgiama į valstybių narių kompetenciją, tačiau ja būtų siekiama pagerinti 
bendradarbiavimą ir koordinavimą, kad tai būtų naudinga neformaliesiems ir 
formaliesiems prižiūrėtojams ir žmonėms, kuriais jie rūpinasi; pabrėžia, kad 
bendradarbiavimas Europos lygmeniu ir veiksmingas ES lėšų naudojimas gali prisidėti 
prie kokybiškų, prieinamų ir įperkamų priežiūros paslaugų kūrimo;

20. ragina valstybes nares skatinti vyrus rinktis lanksčias darbo sąlygas, kadangi tokiomis 
sąlygomis paprastai naudojasi neproporcingai daug moterų; primygtinai ragina 
valstybes nares visiškai perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti Profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros direktyvą ir ragina Komisiją tai veiksmingai stebėti;

21. pripažįsta, kad vieniši tėvai pandemijos metu ir laikotarpiu po krizės pateko į itin 
sudėtingas aplinkybes dėl daugialypės naštos, kurią sudaro nuolatinė priežiūra, rūpesčiai 
dėl vaikų globos susitarimų ir galimi ekonominiai sunkumai bei vienišumas; ragina 
Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti jų ypatingą padėtį, įskaitant papildomą naštą, 
susijusią su darbu, vaikų mokymusi ir priežiūra, galimybe kreiptis į advokatus ir 
susitarimų dėl globos įgyvendinimu;

22. pabrėžia, kad vienodas užmokestis už vienodą moterų ir vyrų darbą turi būti pagrindinis 
principas, kuriuo Komisija, Parlamentas ir visos valstybės narės turi vadovautis 
rengdami atsako į COVID-19 krizę priemones; palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą iki 2020 m. pabaigos pateikti privalomas priemones dėl darbo 
užmokesčio skaidrumo, siekiant veiksmingai mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
ir pensijų skirtumus;

23. atkreipia dėmesį į nuolatinį nepakankamą atstovavimą moterims priimant sprendimus 
visu krizės laikotarpiu; ragina daryti pažangą įgyvendinant direktyvą dėl moterų įmonių 
valdybose;

24. palankiai vertina Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą (CRII) ir 
Išplėstinės atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos (CRII+) dokumentų 
rinkinį, kuriuo siekiama remti labiausiai pažeidžiamus sektorius; pabrėžia Komisijos 
laikinos paramos priemonės svarbą siekiant sumažinti nedarbo riziką susidarius 
ekstremaliajai situacijai (SURE), užtikrinant bedarbių ir priverstinių atostogų išėjusių 
darbuotojų pajamų rėmimą; pabrėžia, kad reikia įvertinti šių priemonių poveikį moterų 
ir vyrų padėčiai ES darbo rinkoje; pabrėžia, kad reikia parengti moterims skirtas 
perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo programas, siekiant atsižvelgti į darbo rinkos 
pokyčius;

25. ragina Komisiją remti moteris verslininkes, siekiančias plėtoti COVID-19 laikotarpiu 
įgytus įgūdžius ar interesus bei juos pritaikyti, ir gerinti galimybes gauti paskolas, 
nuosavo kapitalo finansavimą ir mikrofinansavimą pagal ES programas ir fondus bei 
didinti informuotumą apie juos, kad krizė taptų galimybe daryti pažangą per 
prisitaikymą ir transformaciją;

26. ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti ekonomikos atsigavimu siekiant padidinti 
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moterų dalyvavimą ir indėlį dirbtinio intelekto, skaitmeniniame ir gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) sektoriuose, taip pat ekologiškoje 
ekonomikoje;

27. atkreipia ypatingą dėmesį į Europos žemės ūkio sektoriaus ir maisto tiekimo iššūkius, 
taip pat į ypatingą moterų padėtį kaimo vietovėse; ragina sukurti teminę paprogramę, 
skirtą moterims kaimo vietovėse, įgyvendinant bendros žemės ūkio politikos 
strateginius planus;

COVID-19 ir tarpsektoriškumas

28. pabrėžia, kad tarpusavyje susiję nepalankūs aspektai sukuria papildomų kliūčių 
konkrečioms moterų grupėms, todėl visų asmenų saugumas ir apsauga turi būti 
užtikrinti tinkamai atsižvelgiant į tarpsektorinį požiūrį;

29. pabrėžia, kad dėl ilgesnės tikėtinos gyvenimo trukmės ir didesnės tikimybės patirti 
sveikatos problemų vyresnio amžiaus moterys dažnai sudaro daugumą ilgalaikės 
priežiūros įstaigų 30, kurios daugelyje šalių tapo viruso židiniais, gyventojų; ragina 
valstybes nares išnagrinėti vyresnio amžiaus asmenų priežiūros paslaugų teikimą 
įvairioje aplinkoje;

30. apgailestauja, kad daugelis neįgalių moterų, kurios yra priklausomos nuo kitų žmonių, 
teikiančių joms kasdienę priežiūrą ir paramą, negalėjo naudotis savo įprastais paramos 
tinklais ar išlaikyti fizinio atstumo; ragina valstybes nares užtikrinti, kad šie paramos 
tinklai vis dar būtų prieinami ir tinkamai pritaikyti prie esamų aplinkybių;

31. ragina valstybes nares krizės metu toliau remti migrantes moteris ir vyrus suteikiant 
jiems galimybę naudotis ypatingos svarbos sveikatos priežiūros paslaugomis; pabrėžia, 
kad pabėgėlių ir priėmimo centrai turi tinkamai atsižvelgti į moterų ir mergaičių 
poreikius, atsižvelgiant į žinomas su socialinių kontaktų ribojimu ir higienos palaikymu 
susijusias problemas, taip pat į jų pažeidžiamumą smurto dėl lyties požiūriu;

32. atkreipia dėmesį į papildomus mažumų grupių, pvz., romų tautybės moterų, poreikius, 
nes joms sunku palaikyti higieną ir laikytis izoliavimo priemonių, nes trūksta galimybių 
naudotis pagrindine infrastruktūra, paslaugomis ir informacija;

33. pabrėžia esminį paramos LGBTQI + asmenims paslaugų pobūdį, įskaitant pagalbą 
psichinės sveikatos srityje, tarpusavio paramos grupes ir paramos paslaugas smurto dėl 
lyties atvejais;

34. apgailestauja dėl ksenofobinės ir rasinės diskriminacijos atvejų ir primygtinai ragina 
Komisiją ir valstybes nares imantis veiksmų laikytis tarpsektorinio požiūrio;

Išorės veiksmai

35. pabrėžia, kad pasaulinis COVID-19 pandemijos pobūdis reikalauja visuotinio atsako; 
atkreipia dėmesį į pažeidžiamą moterų ir mergaičių padėtį dėl COVID-19 daugelyje 
pasaulio vietų, susijusią su, pavyzdžiui, galimybėmis naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises, smurto grėsmėmis, 

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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įskaitant moterų lyties organų žalojimą ir vaikų santuokas, užimtumo statusu, 
galimybėmis gauti išsilavinimą ir ypač dideliu skurdu bei badu; pabrėžia, kad svarbu 
remti moterų teisių gynėjus ir moterų teisių organizacijas;

36. palankiai vertina Komisijos pateiktą dokumentų rinkinį „Team Europe“ ir pabrėžia, kad 
skirstant šias lėšas reikia atsižvelgti į lyčių aspektą;

Lyčių aspektas ir ekonomikos atsigavimas 

37. ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai įvertinti dėl krizės atsiradusius poreikius 
ir jos socialines bei ekonomines pasekmes ir skirti pakankamai biudžeto išteklių šiems 
poreikiams patenkinti, taip pat stebėti šias išlaidas, laikantis savo įsipareigojimų pagal 
Lyčių lygybės strategiją; pabrėžia, kad parengiamieji veiksmai yra geriausiais būdas 
didinti atsparumą visose srityse ištikus naujoms krizėms.

°

° °

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

COVID-19 pandemija sudrebino pačius gyvenimo pamatus Europoje ir visame pasaulyje. Ji 
atskyrė šeimas ir draugus, sutrikdė kasdienę rutiną ir netgi sukėlė pavojų demokratijai. Ji 
paveikė visus mūsų europietiškos gyvensenos aspektus. Tačiau mūsų visuomenėje šią krizę ne 
visi išgyvena vienodai. Pajamų nelygybė, geografija, amžius ir ypač lytis atskirai ir kartu 
nulėmė, kokį poveikį ši krizė daro ir darys piliečiams.

Lytis yra esminis veiksnys ne tik klinikiniais COVID-19 pandemijos aspektais, bet ir atsako į 
krizę požiūriu. Nuo skubių ir neatidėliotinų klausimų, pavyzdžiui, smurto šeimoje ir nerimą 
keliančio didelio vyrų mirtingumo, iki labiau struktūrinių ir esminių klausimų, susijusių su 
suvokiama įvairių vaidmenų visuomenėje verte, tapo akivaizdu, kad lytis yra labai svarbus šio 
viruso ir su juo susijusios krizės aspektas.

Šiame pranešime siekiama išnagrinėti, kas įvyko nuo krizės pradžios ir nedelsiant į ją 
reaguojant, tačiau per kelis ateinančius metus reikės toliau analizuoti ir nagrinėti mūsų atsaką 
laikotarpiu po krizės.

Nors COVID-19 yra katastrofa ir tragedija mūsų visuomenėms, ekonomikai ir daugeliui 
europiečių asmeniškai, ji taip pat suteikia galimybę keistis ne tik mūsų suvokimui, bet ir mūsų 
europietiškai gyvensenai. Tačiau visi pokyčiai turi būti paremti teisėmis grindžiamu požiūriu, 
kuriuo siekiama išsaugoti ir puoselėti moterų teises, įskaitant jų ekonominę nepriklausomybę, 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises.

Mūsų žinios apie patį virusą vis dar yra labai negausios, ypač kalbant apie skirtingą jo poveikį 
moterims ir vyrams. Pavyzdžiui, iš oficialios statistikos iki šiol aiškiai matyti, kad nuo viruso 
miršta daugiau vyrų, tačiau dar neaišku, kodėl taip yra. Vis dėlto kadangi daugiau moterų 
tiesiogiai susiduria su virusu kaip sveikatos priežiūros darbuotojos, valytojos, prekybos centrų 
kasininkės ir priežiūros paslaugų teikėjos, jos yra labiau linkusios užsikrėsti virusu. Abi šias 
aplinkybes reikės išnagrinėti, kartu atsižvelgiant į su lytimi susijusius elgesio skirtumus. Be 
to, būsimuose klinikiniuose ir moksliniuose tyrimuose reikės atsižvelgti į su socialine ir 
biologine lytimi susijusius skirtumus, taip pat išsamiai išnagrinėti sergamumą gretutinėmis 
ligomis ir jautrumą joms.

Be kovos su virusu, artimiausiu metu vienas iš svarbiausių politinių prioritetų turi būti kova 
su smurtu šeimoje ir smurtu dėl lyties. Moterims nebeturi būti leidžiama mirti savo namuose 
nuo partnerio arba giminaičio rankos. ES ir valstybės narės turi glaudžiai bendradarbiauti, kad 
imtųsi veiksmų, visų pirma kuo skubiau ratifikuotų Stambulo konvenciją, įgyvendintų 
direktyvą dėl kovos su smurtu dėl lyties, įtrauktų smurtą prieš moteris į euronusikaltimų 
sąrašą ir dalytųsi geriausios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su tuo, kas veiksmingiausia 
kovojant su šiuo žiauriu nusikalstamumu. Svarbiausia, kad būtų išsaugota parama ir ištekliai 
pareigūnams ir NVO, dirbantiems vietoje su aukomis ir artimųjų netekusiais asmenimis.

Tačiau COVID-19 taip pat turi paskatinti permąstyti mūsų visuomenę platesne prasme, 
atsižvelgiant į esminius ir vertybinius mūsų visuomenės pamatus. Per visą krizės laikotarpį šio 
viruso poveikį ypač pajuto moterys, nes jos sudaro didžiąją daugumą priešakinių linijų 
darbuotojų, be to turi neproporcingai daug su priežiūra ir vaikų mokymusi namuose susijusių 
pareigų. Kaip galima tinkamai subalansuoti darbą ir šeimos gyvenimą, mažinant poreikį 
važiuoti didelius atstumus iki darbo ir siekiant labiau subalansuoto požiūrio į su priežiūra 
susijusias pareigas – tai yra tik keli tų pamatinių klausimų aspektai, kuriuos dabar reikia 
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apsvarstyti. Todėl ypatingą dėmesį turime skirti visų šeimų poreikiams, atsižvelgdami į 
ypatingas nepilnų šeimų aplinkybes. Būtina atsižvelgti į Europos prižiūrinčiųjų asmenų 
strategiją, savalaikį Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvos perkėlimą į 
nacionalinę teisę ir veiksmingą jos įgyvendinimą, taip pat į išsamų tyrimą, kaip darbo metodai 
gali būti suderinti su šeimos gyvenimo realijomis.

Tačiau koordinuodami ir įgyvendindami atsako į krizę veiksmus ir atkūrimo planus taip pat 
turime žinoti, kad moterys jokiu būdu nėra vienalytė grupė. Atsižvelgiant į nevienodas moterų 
gyvenimo aplinkybes, skirtingų moterų poreikiams patenkinti turi būti plėtojamos skirtingos 
koncepcijos. Reikia tinkamai reaguoti į skirtingas vyresnio amžiaus moterų globos namuose, 
kaimo vietovėse gyvenančių moterų (ir į tai, kad ten dažnai trūksta pagrindinės 
infrastruktūros), romų tautybės moterų, LGBTQI + moterų, neįgalių moterų, kurių parama 
galėjo būti nutraukta dėl ekstremaliosios situacijos, ir migrančių, kurios neturi galimybės 
naudotis būtiniausia parama ir infrastruktūra, aplinkybes.

Be to, Europos vieta pasaulyje reikalauja, kad Europa pirmautų visais atsako į šį virusą 
aspektais, pradedant kova su smurtu šeimoje, galimybės naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugomis ir teisėmis išsaugojimu, kova su itin dideliu skurdu ir badu ir 
baigiant užtikrinimu, kad moterims būtų naudingas atsigavimo laikotarpis ir jos 
neproporcingai nenukentėtų nuo viruso padarinių.

Galiausiai atsigavimas po COVID-19 krizės, mums siekiant kitaip atkurti savo ekonomiką ir 
visuomenę, suteikia puikią galimybę siekti moterų pažangos. Tikras atsigavimas po COVID-
19 krizės gali būti sėkmingas tik tuo atveju, jei siekiame ekologiškesnės, teisingesnės ir 
didesne lyčių lygybe pasižyminčios Europos. Todėl į pagrindinius ekonomikos gaivinimo 
fondus turi būti integruotas lyčių aspektas, užtikrinant, kad moterys galėtų jais visapusiškai 
pasinaudoti ne tik užimtumo, bet ir verslumo srityse. Be to, šia galimybe galime pasinaudoti 
siekdami užtikrinti, kad moterys aktyviau dalyvautų sektoriuose, kuriuose jų skaičius 
tradiciškai mažesnis, pavyzdžiui, skaitmeniniame, dirbtinio intelekto, IRT ir gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) sektoriuose.

Šios krizės metu lytis yra vienas iš esminių rodiklių, apsprendžiantis, ar asmuo atsigaus po 
krizės be jokių padarinių, ar jo gyvenimas daugeliu aspektu iš esmės pasikeis. Mūsų, kaip 
politikos formuotojų ir politikų, pareiga ir atsakomybė – užtikrinti, kad reaguojant į COVID-
19 būtų atsižvelgta į skirtingus, tačiau tarpusavyje susijusius visų lyčių žmonių poreikius ir 
jais būtų pasirūpinta. Dabar imdamiesi veiksmų šiame pranešime iškeltoms problemoms 
spręsti, galime geriau pasirengti kitai krizei ir sukurti atsparesnę, našesnę ir teisingesnę 
visuomenę.


