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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi pagal ES sutarties 2 straipsnį Europos Sąjunga grindžiama pagarba žmogaus 
orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms; 
kadangi teisė į vienodą požiūrį ir nediskriminavimą yra pagrindinė teisė ir Europos 
piliečiai yra apsaugoti nuo diskriminacijos pagal Pagrindinių teisių chartijos 21 
straipsnį, kadangi SESV 151 straipsnyje nurodomos pagrindinės socialinės teisės, 
pavyzdžiui, išdėstytos Europos socialinėje chartijoje, ir lyčių lygybė yra esminis 
Europos socialinių teisių ramsčio principas;

B. kadangi smurtas dėl lyties išlieka vienu didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria mūsų 
visuomenė, o visų formų smurtas dėl lyties yra pagrindinių teisių pažeidimas, darantis 
poveikį visiems visuomenės sluoksniams; kadangi smurtas dėl lyties yra ir struktūrinės 
nelygybės priežastis, ir padarinys; kadangi kovojant su smurtu dėl lyties reikia suprasti 
jo priežastis ir jį lemiančius veiksnius; kadangi moterys, turinčios susikertančių 
tapatybių ir pažeidžiamumo aspektų, patiria didesnę smurto ir priekabiavimo riziką; 
kadangi kovos su smurtu dėl lyties pagrindas nustatytas 2011 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, 
kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančia Tarybos pamatinį sprendimą 
2002/629/TVR1, 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio2 ir 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, 
paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2001/220/TVR3; kadangi Stambulo konvencija yra pirmasis teisiškai 
įpareigojantis tarptautinis dokumentas dėl smurto prieš moteris ir mergaites prevencijos 
ir kovos su juo, kuriuo nustatoma išsami teisinių ir politinių priemonių sistema, skirta 
smurto prieš moteris prevencijai, paramai aukoms ir nusikaltėlių baudimui; kadangi 
Stambulo konvenciją dar turi ratifikuoti ir į savo teisę perkelti šešios valstybės narės ir 
pati ES;

C. kadangi įvairios moterys4 susiduria su persipinančiomis problemomis, pvz., struktūriniu 
rasizmu, diskriminacija, neapykantos nusikaltimais ir neapykantą kurstančiomis 
kalbomis, teisės kreiptis į teismą neturėjimu ir ilgalaike socialine ir ekonomine 
nelygybe, ir tai turi būti pripažinta pagrindinėmis kliūtimis visapusiškai naudotis 
pagrindinėmis teisėmis ir pagrindinėmis kliūtimis įtraukčiai ir lygybei; kadangi Kovos 
su diskriminacija direktyva, pagal kurią būtų numatyta didesnės aprėpties apsauga 

1 OL L 101, 2011 4 15, p. 1.
2 OL L 338, 2011 12 21, p. 2.
3 OL L 315, 2012 11 14, p. 57.
4 Šioje nuomonėje sąvoka „įvairios“ vartojama norint išreikšti poziciją, kad moterys, vyrai ir nebinarinio lytiškumo 
asmenys gali priklausyti įvairiausioms kategorijoms, susijusioms su lytimi, rase, odos spalva, tautine ar socialine 
kilme, genetiniais bruožais, kalba, religija ar tikėjimu, politinėmis ar kitokiomis pažiūromis, priklausymu tautinei 
mažumai, turtine padėtimi, gimimu, negalia, amžiumi, seksualine orientacija, lytine tapatybe, lyties raiška ar 
lytinėmis savybėmis, migracijos statusu ar socialine padėtimi ir kt.; joje patvirtinamas įsipareigojimas nė vieno 
nepalikti nuošalyje ir užtikrinti lyčių lygybę Europoje visiems;
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taikant horizontalųjį požiūrį, Taryboje blokuojama jau daugiau kaip dešimtmetį;

D. kadangi šį dešimtmetį pastebima didelė priešiška reakcija į lyčių lygybę ir moterų teises, 
įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises; kadangi tvirtas valstybių narių 
susitarimas yra labai svarbus siekiant stiprinti moterų teises Europoje dalijantis teisės 
aktais ir geriausios praktikos pavyzdžiais; kadangi yra Komisijos narys, kuris išimtinai 
atsako už lygybę, o Parlamentas turi komitetą, atsakingą už moterų teises ir lyčių 
lygybę, tačiau nėra specialios sudėties Tarybos lyčių lygybės klausimais, o už lyčių 
lygybę atsakingi ministrai ir valstybės sekretoriai neturi specialiai šiam klausimui skirto 
diskusijų forumo;

1. pabrėžia, kad būtina nuolat vadovautis tarpsektoriniu požiūriu į lyčių lygybės strategiją, 
sykiu įgyvendinant konkrečius pamatuojamus veiksmus, pirmiausia susijusius su 
grupėmis, kurios nuo diskriminacijos saugomos ES teisės nuostatomis ir Europos 
Žmogaus Teisių Teismo bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika; pabrėžia, 
kad realios pažangos lyčių lygybės srityje negalima pasiekti be tarpsektorinio požiūrio, 
pagal kurį būtų atsižvelgiama į įvairių moterų diskriminaciją ir į kurį būtų įtraukti 
konkretūs veiksmai, skirti kovai su moterų, kurios pagal dabartinę lyčių lygybės politiką 
tampa nematomos arba į kurias neatsižvelgiama, patiriama diskriminacija; mano, kad 
tokie veiksmai turėtų apimti pozityvias lygybės priemones pagal ES struktūrinių fondų 
politiką, taip pat konkretesnius veiksmus, pavyzdžiui, paramą strateginiam 
bylinėjimuisi, įvairovės politiką vadovaujančias pareigas einančių moterų atžvilgiu, 
mokymų apie praktinį tarpsektoriškumo įgyvendinimą teisės ekspertų tinkluose ir 
teisminėse institucijose rengimą, taip pat tvirtų ir nuolatinių konsultacinių mechanizmų, 
kuriuos taikant būtų bendradarbiaujama su įvairiomis moterimis, įskaitant labiausiai 
marginalizuotas moteris, sukūrimą; palankiai vertina tai, kad tarpsektoriškumas taip pat 
bus bendrasis principas įgyvendinant Integracijos ir įtraukties veiksmų planą ir ES 
strategines programas dėl negalios, LGBTI +, romų įtraukties ir vaikų teisių ir primena 
Komisijai, kad reikia toliau dėti pastangas šia linkme;

2. primena, kad lyčių aspekto integravimas yra būtina priemonė siekiant panaikinti 
nelygybę, skatinti lyčių lygybę ir kovoti su diskriminacija; pabrėžia, kad ES institucijos 
ir valstybės narės, siekdamos daryti pažangą lyčių lygybės srityje, bendradarbiaudamos 
turi aktyviau palaikyti ryšį su pilietine visuomene, įskaitant moterų judėjimus ir 
organizacijas, bei tarptautinėmis organizacijomis; ragina Komisiją užtikrinti, kad lyčių 
aspekto integravimas būtų įtrauktas į visas Sąjungos politikos sritis ir veiklą, ir pateikti 
konkrečias tolesnes priemones; palankiai vertina įsipareigojimą sukurti Lygybės darbo 
grupę siekiant suformuoti tarpsektorinį požiūrį į lyčių aspekto integravimą į visas ES 
politikos sritis; mano, kad glaudesni tarpinstituciniai santykiai lyčių aspekto 
integravimo srityje gali padėti plėtoti lyčių aspektu grindžiamą ES politiką, todėl ragina 
vykdyti struktūrizuotą bendradarbiavimą lyčių aspekto integravimo srityje su visais 
instituciniais partneriais, pavyzdžiui, Parlamentu, Komisija, Taryba ir Europos lyčių 
lygybės institutu (EIGE); primygtinai ragina Komisiją naudoti aiškius rodiklius, tikslus, 
išteklius ir stebėsenos mechanizmus siekiant užtikrinti, kad lyčių aspekto integravimas 
būtų sistemingai įtraukiamas į visus politikos formavimo etapus visose ES politikos 
srityse ir būtų laikomasi tarpsektorinio požiūrio; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją parengti 
veiksmų planą, kaip įgyvendinti lyčių aspekto integravimą, įskaitant biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, ir tarpsektorinę perspektyvą visose ES politikos srityse;
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3. pažymi, kad per COVID-19 krizę padidėjo nelygybė ir padaugėjo įvairių formų smurto 
dėl lyties prieš moteris ir mergaites, ir yra susirūpinęs tuo, kad labai padaugėjo smurto 
artimoje aplinkoje; ragina ES ir valstybes nares nukreipti konkrečius veiksmus ir 
paramą moterims ir mergaitėms, be kita ko, sukuriant tinkamas kovos su smurtu prieš 
moteris ir mergaites tarnybas ir specializuotas paramos aukoms tarnybas, pavyzdžiui, 
prieglaudas, pagalbos linijas, pokalbių paslaugas ir kitus kūrybiškus paramos 
sprendimus; ragina į tai tinkamai atsižvelgti Lyčių lygybės strategijoje ir ragina imtis 
konkrečių priemonių reaguojant į šiuos pokyčius;

4. pakartoja savo raginimą Tarybai ir Komisijai atnaujinti savo pastangas ir nedelsiant 
priimti horizontaliąją kovos su diskriminacija direktyvą, kad būtų panaikinta dabartinė 
apsaugos spraga ES teisinėje sistemoje, susijusi su nediskriminavimu dėl amžiaus, 
negalios, religijos ar įsitikinimų ir seksualinės orientacijos pagrindinėse gyvenimo 
srityse, kaip antai socialinės apsaugos, švietimo ir galimybės naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, taip pat užtikrinti, kad ES nebūtų taikoma dirbtinė diskriminacijos 
pagrindų hierarchija; palankiai vertina Komisijos ketinimą pasiūlyti papildomų kovos su 
diskriminacija teisės aktų, kaip nustatyta 2019–2024 m. Komisijos politinėse gairėse; 
ragina Komisiją skubiai pateikti atitinkamus pasiūlymus;

5. ragina valstybes nares reguliariai keistis geriausia patirtimi ir stiprinti moterų teises 
Europoje, patvirtinant šiuo metu Europos šalyse galiojančias priemones ir praktiką, 
kuriomis suteikiama didžiausia apsauga; ragina Tarybą suformuoti specialios sudėties 
Tarybą lyčių lygybės klausimais, siekiant nustatyti bendras ir konkrečias priemones, 
kuriomis būtų sprendžiamos problemos moterų teisių ir lyčių lygybės srityse, ir 
užtikrinti, kad lyčių lygybės klausimai būtų aptariami aukščiausiu politiniu lygmeniu; 
ragina ES institucijas įgyvendinti pariteto politiką, ypač vadovaujamose pareigose; 
ragina Komisiją patvirtinti konkrečias priemones ir stebėsenos mechanizmus siekiant 
užtikrinti lyčių pusiausvyrą visose ES agentūrose, įskaitant visų lygmenų vadovybę ir 
vadovaujamas pareigas;

6. reiškia susirūpinimą dėl didelio visų formų smurto dėl lyties paplitimo ir dėl to, kad 
neužtikrinamos visos galimybės naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis 
bei lytinėmis ir reprodukcinėmis teisėmis; smerkia sunkius moterų ir vaikų teisių 
pažeidimus ES ir už jos ribų, įskaitant moterų lyties organų žalojimą, priverstinį abortą 
ir sterilizaciją, ankstyvas ir priverstines santuokas ir kitą moterims ir mergaitėms 
žalingą praktiką; pažymi, kad moterys, dalyvaujančios sekso pramonėje, įskaitant 
prostituciją, dėl diskriminacijos dėl skurdo ar kitų rūšių sunkumų kasdien patiria 
seksualinį smurtą ir prievartą; ragina parengti ES masto visų formų smurto dėl lyties 
prevencijos ir kovos su juo veiksmų planą; apgailestauja, kad Europos lyčių lygybės 
strategijoje trūksta konkrečių priemonių lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms 
ES remti; pabrėžia, kad valstybės narės privalo gerbti, saugoti ir laikytis įsipareigojimų, 
susijusių su reprodukcine ir seksualine sveikata, nepatiriant prievartos, diskriminacijos 
ir smurto; ragina įtraukti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises į kitą ES sveikatos 
strategiją ir užtikrinti konkretų jų apsaugos finansavimą; primena, kad reikia tinkamų 
priemonių pažangai vertinti, siekiant užtikrinti visuotinę prieigą prie lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių, ir primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių apsaugą ir įgyvendinimą visiems; 
ragina Komisiją atidžiai stebėti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises valstybėse 
narėse; pakartoja, kad atsisakymas teikti lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių 
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paslaugas, įskaitant saugų ir teisėtą abortą, yra smurto prieš moteris ir mergaites forma; 
pakartoja, kad moterys ir mergaitės turi turėti galimybę kontroliuoti savo kūną ir 
lytinius santykius ir kad LGBTI asmenų teisės yra neatsiejama darbo siekiant užtikrinti 
visapusišką pagarbą lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms dalis; dar kartą ragina 
visas valstybes nares užtikrinti išsamų lytinį švietimą, galimybes naudotis šeimos 
planavimo priemonėmis ir įvairiomis reprodukcinės ir lytinės sveikatos priežiūros 
paslaugomis, įskaitant šiuolaikinius kontracepcijos metodus, taip pat saugų ir teisėtą 
abortą; ragina imtis tikslinių priemonių siekiant užtikrinti visų moterų seksualinę laisvę 
ir nepriklausomumą;

7. ragina veiksmingai užkirsti kelią lyčių nelygybei ir smurtui dėl lyties, įskaitant jaunimui 
skirtas ir su juo įgyvendinamas švietimo priemones, taip pat užtikrinti, kad visi 
jaunuoliai gautų naudos iš visapusiško švietimo apie sveikatą ir lytinio švietimo, ypač 
mergaitės ir jauni LGBTI asmenys, kuriems itin didelį poveikį daro neteisingos lyčių 
normos; ragina Komisiją remti valstybes nares siekiant priimti požiūrį į visapusišką 
lytinį švietimą laikantis PSO standartų ir UNESCO gairių ir užtikrinti visuotinę prieigą 
prie tokio švietimo be jokios diskriminacijos; pabrėžia svarbų pilietinės visuomenės 
organizacijų vaidmenį teikiant lytinį švietimą ir primygtinai ragina Komisiją 
atitinkamoms organizacijoms suteikti tinkamą finansavimą;

8. yra labai susirūpinęs tuo, kad 33 proc. moterų ES yra patyrusios fizinį ir (arba) 
seksualinį smurtą; mano, kad ES neprisijungimas prie Stambulo konvencijos turi įtakos 
jos patikimumui; ragina ES nedelsiant užbaigti prisijungimo prie Stambulo konvencijos 
procesą; ragina Komisiją propaguoti ir aktyviai remti jos ratifikavimą visose valstybėse 
narėse; ypač ragina šešias Stambulo konvencijos dar neratifikavusias valstybes nares 
(Bulgariją, Čekiją, Latviją, Lietuvą, Slovakiją ir Vengriją) tai padaryti, nes tai yra 
pagrindinis tarptautinis žmogaus teisių standartas siekiant panaikinti smurtą dėl lyties; 
primena, kad Stambulo konvencijos ratifikavimą turėtų lydėti naujos teisėkūros 
priemonės dėl smurto dėl lyties; teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą pasiūlyti 
priemones tiems patiems tikslams pasiekti, jei prisijungimas prie konvencijos ir toliau 
būtų blokuojamas, įskaitant iniciatyvą išplėsti nusikaltimų sritis į jas įtraukiant tam 
tikras smurto dėl lyties formas pagal SESV 83 straipsnio 1 dalį;

9. reiškia susirūpinimą dėl priešiškos reakcijos lyčių lygybės srityje daugelyje valstybių 
narių, kurią skatina politiniai diskursai, dažnai plėtojami aukščiausiu valstybės 
lygmeniu, tam tikri bažnyčios atstovai ir daugybė ultrakonservatyvių organizacijų, 
skatinančių patriarchalinę visuomenės viziją, kenkiančią moterų emancipacijai, 
savarankiškumui ir orumui; smerkia politinių naratyvų skleidimą sąmoningai 
neteisingai aiškinant Stambulo konvencijos turinį ir homofobinės bei transfobinės 
neapykantą kurstančios kalbos plitimą, taip pat tokias nevykusias priemones kaip zonų 
be LGBT propagavimas Lenkijoje ir transseksualių asmenų teisinio pripažinimo 
panaikinimas Vengrijoje, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos translyčių ir interseksualių 
asmenų teisės ir keliamas pavojus tokiems asmenims; primena, kad Europos Žmogaus 
Teisių Teismas nuosekliai ir aiškiai tvirtino, kad Europos teisinėje sistemoje teisinis 
lyties pripažinimas yra teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis, teisės, kuri konkrečiai 
saugoma pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnį;

10. ragina parengti ES masto planą visų formų smurto dėl lyties prevencijai ir kovai su juo 
užtikrinti; šiuo tikslu ragina paskirti koordinatorių šiam veiksmų planui įgyvendinti, 
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siekiant papildyti, o ne dubliuoti atsakingo Komisijos nario darbą; vis dėlto pabrėžia, 
kad geriausias sprendimas – viename teisės akte atsižvelgti į visus smurto dėl lyties 
aspektus ir priimti direktyvą dėl kovos su visų formų smurtu dėl lyties; dar kartą ragina 
Komisiją skubiai pateikti teisės aktą dėl visų formų smurto dėl lyties prevencijos ir 
panaikinimo pasitelkiant įvairias priemones, taip pat pasinaudojant SESV 225 
straipsnyje įtvirtinta teise į teisėkūros iniciatyvą; primygtinai ragina Komisiją dėti 
daugiau pastangų siekiant pažangos šioje srityje; teigiamai vertina Komisijos iniciatyvą 
sukurti ES smurto dėl lyties ir smurto šeimoje prevencijos tinklą, kuriame susibūrę visos 
valstybės narės ir suinteresuotosios šalys keistųsi gerąja praktika ir finansuotų mokymo, 
gebėjimų ugdymo ir pagalbos paslaugas;

11. ragina Komisiją užtikrinti ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus darbo 
tęstinumą suteikiant įgaliojimus, kuriais naudodamasis jis galėtų rengti naujas 
iniciatyvas; teigiamai vertina naująją kovos su prekyba žmonėmis strategiją, kurią 
ketina pasiūlyti Komisija; ragina peržiūrėti Direktyvą 2011/36/ES dėl prekybos 
žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kad būtų sugriežtintos nuostatos, 
kuriomis prekybos žmonėmis aukoms užtikrinamos paslaugos ir leidimai gyventi ir 
pagal kurias naudojimasis prekybos žmonėmis aukų teikiamomis paslaugomis laikomas 
nusikaltimu, ir užtikrinti, kad už prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais 
nusikaltimą būtų proporcingai baudžiama; pabrėžia, kad būtina kovoti su iš prekybos 
žmonėmis besipelnančių asmenų nebaudžiamumu; atkreipia dėmesį į tai, kad dauguma 
prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais aukų yra moterys, todėl pabrėžia, 
kad reikia sutelkti pastangas siekiant suteikti pagalbą moterims, kuriomis prekiaujama;

12. pažymi, kad Komisija turi atkreipti dėmesį į ypatingą moterų apsaugos nuo smurto dėl 
lyties padėtį migrantų ir prieglobsčio prašytojų priėmimo centruose, ir ragina sukurti 
moterims ir mergaitėms pritaikytą infrastruktūrą bei prireikus tinkamai apmokyti šių 
centrų darbuotojus;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad nėra bendro požiūrio į įvairių formų smurtą dėl lyties ir 
bendros jo apibrėžties, pavyzdžiui, kibernetinis smurtas nėra neutralus lyties požiūriu, o 
yra neproporcingu mastu nukreiptas į moteris, todėl yra smurto dėl lyties išraiška; 
ragina Komisiją pasiūlyti teisėkūros priemonę dėl kovos su visų formų smurtu dėl 
lyties, įskaitant kibernetinį smurtą ir kitų formų išpuolius prieš moteris internetu, nes 
smurto ir prievartos grėsmė daro didelį poveikį moterų psichikos sveikatai visais jų 
asmenybės raidos etapais;

14. ragina Komisiją remti veiksmus, kuriais siekiama sumažinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą, kuris yra diskriminacijos dėl lyties forma;

15. ragina valstybes nares užtikrinti ir pagerinti galimybes kreiptis į teismą, inter alia, 
rengiant teisėsaugos ir teismų darbuotojams skirtus mokymus smurto dėl lyties ir 
neapykantos nusikaltimų, įskaitant vykdomus internete, klausimais, taip pat užtikrinti, 
kad daugiausia dėmesio būtų skiriama aukos teisėms, siekiant išvengti diskriminacijos, 
traumavimo ar pakartotinės viktimizacijos teismo proceso, medicininių procedūrų ir 
policijos veiksmų vykdymo metu; ragina valstybes nares užtikrinti saugias sąlygas 
informuoti apie šiuos nusikaltimus, spręsti nepakankamo informavimo apie juos 
problemą, teikti teisinę pagalbą ir integruotas paramos paslaugas bei pasirūpinti 
prieglaudomis, taip pat įgyvendinti prevencijos priemones, kuriomis būtų atsižvelgiama 
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į konkrečius įvairių moterų ir mergaičių poreikius; primygtinai ragina valstybes nares 
kovoti su nebaudžiamumu už seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties; smerkia nuolatinius 
išpuolius prieš lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises; prašo Komisijos, remiantis jos 
atliktu ES priemonių šioje srityje vertinimu, nurodytu 2020–2025 m. ES strategijoje dėl 
nusikaltimų aukų teisių (COM(2020)0258), nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl 
Nusikaltimų aukų teisių direktyvos peržiūros siekiant įtraukti specialų skyrių, skirtą 
smurto dėl lyties aukoms;

16. primena, kad moterų teisės yra žmogaus teisės; pabrėžia, kad lyčių stereotipai yra 
pagrindinė lyčių nelygybės priežastis ir kad tradiciniai lyčių vaidmenys ir stereotipai 
formuojami ankstyvoje vaikystėje ir yra rimta kliūtis siekiant lyčių lygybės, o tai skatina 
diskriminaciją dėl lyties; ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviau kovoti su lyčių 
nelygybe ir stereotipais glaudžiau bendradarbiaujant su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, propaguojančiomis moterų teises ir įgalėjimą, ir taikant prevencines 
bei švietimo priemones, kurios yra itin svarbios kovojant su lyčių stereotipais ir 
nelygybe; todėl palankiai vertina Komisijos ketinimą pradėti ES masto informavimo 
kampaniją, skirtą kovai su lyčių stereotipais, daugiausia dėmesio skiriant jaunimo 
dalyvavimui; susirūpinęs atkreipia dėmesį į augančią pilietinės erdvės pilietinės 
visuomenės organizacijoms ir žmogaus teisių gynėjams, dirbantiems lyčių lygybės, 
mažumų, moterų teisių, taip pat lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityse, 
mažėjimo tendenciją; ragina imtis aktyvesnių priemonių siekiant spręsti mažėjančios 
erdvės pilietinei visuomenei problemą ir pabrėžia, kad svarbu užtikrinti didesnę 
finansinę paramą pilietinės visuomenės organizacijomis ir specializuotoms tarnyboms, 
kad būtų užtikrintas jų nepriklausomumas ir kompetencija; pabrėžia, kad moterims ir 
LGBTI asmenims reikia prieinamų ir nepriklausomų prieglaudų; ragina Komisiją 
pasiūlyti konkrečius veiksmus siekiant užtikrinti, kad pagrindines paslaugas teikiančios 
organizacijos turėtų galimybę gauti finansavimą ir būtų apsaugotos nuo išpuolių ir 
diskriminacijos; yra labai susirūpinęs tuo, kad kai kuriose valstybėse narėse 
įsigalėjusiais judėjimais prieš lyčių lygybę ir LGBTI asmenis siekiama užginčyti 
nustatytas pagrindines teises lyčių lygybės srityje ir blokuoti bei panaikinti įstatymus ir 
politiką, kuriais moterys, vyrai ir nebinarinio lytiškumo asmenys ginami nuo 
neapykantos nusikaltimų ir diskriminacijos;

17. ragina rinkti suskirstytus duomenis apie lyčių lygybę ir teikti Lyčių lygybės strategijos 
įgyvendinimo padėties metines ataskaitas; ragina Komisiją ir valstybes nares 
bendradarbiaujant su Eurostatu, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir 
Europos lyčių lygybės institutu pagerinti kokybiškų suskirstytų duomenų apie smurtą 
dėl lyties prieinamumą ir palyginamumą; dar kartą ragina Komisiją įsteigti Europos 
smurto dėl lyties observatoriją; primygtinai ragina Komisiją biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą principą taikyti kaip neatskiriamą biudžeto procedūros dalį 
ir visoms biudžeto eilutėms; ragina stebėti išlaidas lyčių lygybei ir kiekvienam 
tiksliniam veiksmui skirti atskirą biudžeto eilutę, taip pat numatyti tinkamus rodiklius, 
poveikio vertinimus ir specialią metodiką; ragina parengti ir taikyti atitinkamus 
atskaitomybės ir skaidrumo mechanizmus, taip pat reguliariai teikti veiklos rezultatų 
ataskaitas, kuriose būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą.
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