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Santrumpos
BŽŪP bendroji žemės ūkio politika
DVT darnaus vystymosi tikslas
EIGE Europos lyčių lygybės institutas
EJRŽF Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
ERPF Europos regioninės plėtros fondas
ES Europos Sąjunga
ES sutartis Europos Sąjungos sutartis
ESF Europos socialinis fondas
ESF+ Europos socialinis fondas +
ES fondai Europos sąjungos pasidalijamojo valdymo fondai
ESI fondai Europos struktūriniai ir investicijų fondai
ESIF Europos strateginių investicijų fondas 
EŽŪFKP Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
„GenderCoP“ Lyčių aspekto integravimo praktikos bendruomenė
IRT Informacinės ir ryšių technologijos
ISCED Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius.
JT Jungtinės Tautos
MVĮ mažosios ir vidutinės įmonės
NVO nevyriausybinė organizacija
PBPR Pagrindinis bendrasis produkto rodiklis
PBRR Pagrindinis bendrasis rezultato rodiklis
PMIF Prieglobsčio ir migracijos fondas
PS Partnerystės sutartis
SESV Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
SVVP Sienų valdymo ir vizų priemonė
TDO Tarptautinė darbo organizacija
TEN-T Transeuropinis transporto tinklas
VP Veiksmų programa
VSF Vidaus saugumo fondas
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Priemonių rinkinio apžvalga

(1) Priemonių rinkinyje pateikiama bendroji informacija apie septynis fondus pagal 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamentus (Europos 
regioninės plėtros fondas (ERPF), Sanglaudos fondas, Europos socialinis fondas + (ESF+), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas 
(EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondas (PMIF), Vidaus saugumo fondas (VSF), Sienų valdymo ir vizų priemonė (SVVP)). Be to, jame 
pateikiamas ERPF, Sanglaudos fondui, ESF +, EJRŽF ir Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) pritaikytas turinys.

Šiuo nuosekliai taikomu priemonių rinkiniu Euro-
pos Sąjungos vadovaujančiosioms institucijoms 
suteikiama galimybė Europos Sąjungos fondų, 
valdomų pagal pasidalijamojo valdymo principą 
(toliau – ES fondų) (1), procesuose taikyti biudžeto 

sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą priemones. 
Jame siūlomos įvairios priemonės ir atkreipiamas 
dėmesys į perspektyvią įvairių ES valstybių narių 
patirtį, kaip įgyvendinti šias priemones praktiškai. 
Priemonių rinkinį sudaro keturi skyriai:

1 skyrius. Kam skirtas šis priemonių rinkinys?
Šiame skyriuje pristatoma pagrindinė tikslinė šio priemonių rinkinio auditorija.

2 skyrius. Kas yra biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą?
Šiame skyriuje pateikiama įvadinė informacija apie ES fondų biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, kad priemonių naudotojai galėtų susipažinti su pagrindine biudžeto sudarymo atsižvelgiant 
į lyčių aspektą koncepcija ir filosofija.

3 skyrius. Kodėl biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą svarbus Europos fon-
dams, valdomiems pagal pasidalijamojo valdymo principą?
Šiame skyriuje pristatomi teisiniai, politiniai ir ekonominiai ES fondų biudžetų sudarymo atsižvelgiant 
į lyčių aspektą argumentai.

4 skyrius. Kaip biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą požiūrį galime taikyti 
Europos fondams, valdomiems pagal pasidalijamojo valdymo principą? Praktinės priemo-
nės ir pavyzdžiai iš valstybių narių
Šiame skyriuje aprašomos 11 priemonių, taikytinų siekiant užtikrinti, kad ES fondų biudžetai būtų 
sudaromi atsižvelgiant į lyčių aspektą. Šios priemonės suskirstytos į tris visa apimančius skirsnius: 
Europos Sąjungos reguliavimo sistema, Nacionalinis ir (arba) subnacionalinis programavimas ir pro-
jektų lygmens parama ir Ataskaitų teikimas, stebėsena ir vertinimas.
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1 skyrius. Kam skirtas šis priemonių 
rinkinys?

(2)  Komisijos pasiūlymo dėl Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 2 straipsnio 7 punkte tarpinė institucija apibrėžta kaip viešasis ar pri-
vatus subjektas, kuris yra pavaldus vadovaujančiajai arba tvirtinančiajai institucijai arba kuris atlieka pareigas tokios institucijos vardu.

(3)  Europos Taryba (2005 m.), Gender Budgeting. Final report of the Group of Specialists on Gender Budgeting (Biudžeto sudarymas atsižvel-
giant į lyčių aspektą. Specialistų biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą klausimu grupės galutinė ataskaita), Strasbūras, Europos 
Taryba, Lygybės skyrius, Žmogaus teisių generalinis direktoratas.

Šis nuosekliai taikomas Europos Sąjungos fondų, 
valdomų pagal pasidalijamojo valdymo principą 
(toliau – ES fondų), biudžeto sudarymo atsižvel-
giant į lyčių aspektą priemonių rinkinys parengtas 
Europos Sąjungos valstybės narėse veikiančioms 
vadovaujančiosioms institucijoms. Taigi pagrindinė 
tikslinė priemonių rinkinio grupė yra nacionaliniu 
ir subnacionaliniu lygmenimis ES fondų programa-
vimo veikloje dalyvaujantys valstybės tarnautojai 
ir vadovai. Vis dėlto šiuo priemonių rinkiniu taip 
pat gali naudotis subnacionaliniu arba vietos ly-
gmenimis ES fondų projektų įgyvendinimo srityje 
dirbančios tarpinės institucijos (2) ir ES lygmeniu 
su ES fondais dirbančios nacionalinės lyčių lygybės 
įstaigos bei darbuotojai. Šiuo priemonių rinkiniu, 

dirbdami savo bendrąjį stebėsenos ir vertinimo 
darbą, taip pat gali naudotis Europos Komisijos 
Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties genera-
linis direktoratas, Regioninės ir miestų politikos 
generalinis direktoratas ir Teisingumo ir vartotojų 
reikalų generalinis direktoratas.

Pasirinkta tokia priemonių rinkinio struktūra, kad 
kiekviena tikslinė grupė galėtų žinoti, kada ir kur 
su ES fondais susijusiame procese gali taikyti 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
priemones. Spustelėję atitinkamą proceso žingsnį, 
galėsite susipažinti su įvairiomis priemonėmis ir 
perspektyvia įvairių valstybių narių patirtimi apie 
tai, kaip galima naudotis priemonėmis.

2 skyrius. Kas yra biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą?
Pagal plačiai vartojamą Europos Tarybos api-
brėžtį (3) biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą – tai lyčių aspekto integravimas į biudžeto 
sudarymo procesą. Šiuo tikslu atliekamas lyčių 
aspektu grindžiamas biudžetų vertinimas, lyčių 
aspektas įtraukiamas į visus biudžeto sudarymo 
proceso lygmenis ir keičiama pajamų bei išlaidų 
struktūra, siekiant skatinti lyčių lygybę. Trumpai 
tariant, biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą yra strategija ir procesas siekiant ilgalaikio 
tikslo įgyvendinti lyčių lygybės tikslus.

Norint su ES biudžetu susijusiuose procesuose 
visapusiškai taikyti biudžeto sudarymo atsižvel-
giant į lyčių aspektą požiūrį, lyčių aspektus reikia 
integruoti į visus biudžeto sudarymo ir planavimo 
etapus. Šiuo tikslu reikia imtis šių praktinių veiksmų:

1. atlikti lyčių aspektu grindžiamą vertinimą, 
siekiant išsiaiškinti biudžetų poveikį lyčių 
aspekto atžvilgiu ir užtikrinti didesnį šio 
poveikio matomumą; taigi, biudžeto analizė 
atsižvelgiant į lyčių aspektą yra viso su biu-
džeto sudarymu atsižvelgiant į lyčių aspektą 
susijusio darbo išeities taškas;

2. skatinti pokyčius, siekiant skatinti lyčių lygy-
bę, remiantis biudžeto analizės atsižvelgiant 
į lyčių aspektą rezultatais, įskaitant visus 
nustatytus su lytimis susijusius skirtumus 
ir sunkumus, ir

3. organizuoti biudžeto sudarymo atsižvelgiant 
į lyčių aspektą darbą, derinant vyriausybinių ir 
nevyriausybinių subjektų veiklą. Išanalizavus 
praktinę biudžeto sudarymo atsižvelgiant 
į lyčių aspektą patirtį visame pasaulyje, ne 
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kartą paaiškėjo, kad šis požiūris padeda 
pasiekti gerų rezultatų. (4)

Iš pastarųjų metų praktikos ir metodų, kuriais 
siekiama Europoje nustatyti ir išlaikyti biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą požiūrį (5), 
matyti dvejopas šios veiklos tikslas: įtraukti moterų 
ir vyrų gyvenimo realijas į biudžetus ir užtikrinti 
esamos nelygybės sudarant biudžetus matomumą. 
Praktiškai biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą tikslas yra atskleisti skirtingą su išlaidomis 
ir pajamomis susijusių sprendimų poveikį moterims 
ir vyrams, kuris skiriasi atsižvelgiant į moterų ir 
vyrų gyvenimo etapą ir ekonomines bei socialines 
jų aplinkybes. Kartu taip pat reikia persvarstyti su 
viešaisiais finansais susijusius sprendimus, kad jie 
padėtų skatinti lyčių lygybę, o ne didintų esamą 
nelygybę.

Kad biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
požiūrį galėtume taikyti ES fondams, turime susi-
pažinti su pagrindine koncepcija ir su ja susijusiais 
argumentais.

Biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą 
pristatymas

Profesorė Diane Elson aiškina biudžeto su-
darymo atsižvelgiant į lyčių aspektą kon-
cepciją (6).

(4)  EIGE (2019 m.), Gender budgeting. mainstreaming gender into the EU budget and macroeconomic policy framework (Biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą. Lyčių aspekto integravimas į ES biudžeto ir makroekonominės politikos sistemą), 12 psl.

(5)  O‘Hagan, A., ir Klatzer, E. (leidėjai) (2018 m.), Gender budgeting in Europe: Developments and challenges, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
(6) Europos lyčių lygybės institutas (2019 m.), What is gender budgeting? (Kas yra biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą?), Vilnius, 

EIGE. Galima susipažinti adresu https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw.
(7) JT Moterys (2017 m.), What is gender responsive budgeting?, Niujorkas, JT Moterys. Galima susipažinti adresu https://www.youtube.com/

watch?v=mquOclPJYPs.

JT Moterų vaizdo įrašas apie tai, kas yra 
biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą (7)

Iš šių vaizdo įrašų matyti, kad į biudžeto sudary-
mo procesus reikia įtraukti tiek moterų, tiek vyrų 
poreikius ir reikalavimus. Tai skatina atskaitomybę 
ir skaidrumą viešųjų finansų planavimo ir valdymo 
srityse, didina lyčių aspektu grindžiamą dalyvavimą 
su biudžetu susijusiuose procesuose, skatina lyčių 
lygybę ir gerina moterų teises.

Kaip biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą 
susijęs su moterų ir vyrų 
gyvenimo realijomis?
Pažvelkite į šią neseniai darytą Europos Vadovų 
Tarybos narių nuotrauką. Kiek matote moterų, 
o kiek – vyrų?

Žvelgdami į Europos Vadovų Tarybos sudėtį, pa-
galvokite apie moterų ir vyrų gyvenimo realijas ir 
užduokite sau šį klausimą:

• Kaip manote, kodėl vyrų joje yra daugiau nei 
moterų?

https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw
https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw
https://www.youtube.com/watch?v=mquOclPJYPs
https://www.youtube.com/watch?v=mquOclPJYPs
https://www.youtube.com/watch?v=mquOclPJYPs
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Nuotraukos šaltinis: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20190322-european-council-march-2019-day-2
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Svarbu vertinti moterų ir vyrų gyvenimo realijas

Svarbu vertinti moterų ir vyrų gyvenimo realijas, atsižvelgiant į moterų ir vyrų įvairovę. 
Pirmuoju aspektu pripažįstami moterų ir vyrų skirtumai, o papildomu aspektu „atsižvelgiant 
į moterų ir vyrų įvairovę“ pripažįstama, kaip moterų ir vyrų gyvenimo realijas taip pat veikia kitos 
ypatybės, pvz., amžius, socialinė ir ekonominė padėtis, negalia, rasė, etninė kilmė, religija, kaimo 
arba miesto vietovė ir pan. (pvz., Švedijos kaime gyvenančios jaunos moters gyvenimo realijos 
labai skirsis nuo Ispanijos mieste gyvenančios vyresniojo amžiaus moteris gyvenimo realijų).

ES valstybėse narėse egzistuoja ir mokamas dar-
bas, ir nemokamas priežiūros darbas. Šį skirtingą 
darbą dirba ir moterys, ir vyrai. Apsvarstykite:
• Kaip daugumoje visuomenių mokamas ir 

nemokamas priežiūros darbas yra suskirstytas 
ir pasiskirstęs tarp moterų ir vyrų?

• Ar moterys ir vyrai dirba vienodus darbus? Ar 
yra skirtumų? Kokie tai skirtumai?

Pripažinti ir įvertinti nemokamą priežiūros darbą svarbu norint suprasti visą tam tikros ša-
lies arba regiono ekonominės padėties spektrą. Mokamas darbas ir nemokamas priežiūros 
darbas yra vienas nuo kito priklausomi. Pavyzdžiui, kad galėtume dirbti oficialioje ekonomikoje 
(mokamą darbą), mums visiems reikia priežiūros ekonomikos paramos (nemokamo priežiūros 
darbo) be kita ko:

• pagaminto maisto,
• švarių drabužių ir
• priežiūros susirgus.

Viešosiomis arba rinkos paslaugomis atsižvelgiama tik į dalį šių poreikių – į daugelį iš jų vis dar 
atsižvelgiama namų ūkiuose. Nesvarbu, ar tuo pasirūpiname patys, ar už mus pasirūpina kiti, 
šis darbas dažnai yra nemokamas. Jei už jį neatlyginama, jis neįtraukiamas į oficialiąją ekono-
miką. Be to, šį darbą labai dažnai yra nevienodai pasidaliję moterys ir vyrai. Tačiau dažnai tai 
pamirštama, nors jis daro didelį poveikį ir labai prisideda prie bendrosios ekonomikos ir mūsų 
visuomenės veikimo.
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Profesorė Diane Elson paaiškina lyčių nely-
gybę nemokamo darbo srityje ir šio darbo 
svarbą ekonomikai.

(8)  https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs Lagarde, C. (2014), ‘The economic power 
of women’s empowerment, keynote speech by Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund’,. (https://www.imf.org/
en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp091214).

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
vaizdo įrašas apie priežiūros darbą.

 

Iš viešojo biudžeto mokamos finansinės išmokos, pvz., mokamų vaiko priežiūros atostogų 
išmokos, išmokos vaikui, slaugos išmokos, žemės ūkio subsidijos, kaimo plėtros fondai yra, be 
kita ko, svarbūs suteikiant lygias galimybes šeiminių įsipareigojimų turintiems darbuotojams 
ir siekiant išvengti pensijų skirtumų.

Taikant tokią viešųjų finansų valdymo politiką, 
į kurią įtrauktos viešosiomis lėšomis finansuoja-
mos vaiko priežiūros atostogų sistemos, tėvams 
gali būti lengviau derinti profesinį ir šeiminį 
gyvenimą, o užtikrinus galimybę grįžti į darbo 
vietą – taip pat išlaikyti ryšį su darbo rinka. 
Norint užtikrinti ir skatinti vienodesnį tėvystės 
ir motinystės atostogų pasiskirstymą ir padėti 
motinoms greičiau grįžti į darbo rinką, dažnai 
reikia papildomos politikos, įskaitant informuo-
tumo apie kaitomą gyvenamąją vietą didinimą ir viešąsias investicijas į prieinamą kokybišką 
vaikų ir vyresniojo amžiaus žmonių priežiūros infrastruktūrą. Pasak tuometinės Tarptautinio 
valiutos fondo (TVF) valdančiosios direktorės Christinos Lagarde, šalys gali pagerinti moterų 
padėtį, taikydamos moterims palankesnį <…> požiūrį. Ši politika taip pat apima perėjimą nuo 
šeimos prie individualaus apmokestinimo; prieinamesnės vaiko priežiūros užtikrinimą ir vaiko 
priežiūros atostogų suteikimą; lanksčios darbo aplinkos užtikrinimą. (8)
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https://youtu.be/LwldSLe4waQ
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp091214
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp091214
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5LX51zdidWA&feature=emb_logo
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Kaip esame linkę vertinti skirtingų rūšių darbą?

Jei liekate namie, kad pasirūpintumėte kitais, – vy-
resniojo amžiaus artimuoju, vaiku, ligoniu ir pan. – 
už jūsų darbą dažnai nemokama. Iš tikrųjų jūsų 
darbas net nematomas – ir nepripažįstamas. Bet 
nuo šio darbo priklauso žmonių gerovė. Daugelyje 
visuomenių privačioji sritis vis dar laikoma tinkama 
sritimi moterims.

Tačiau jei esate sėkmingas (-a) politikas (-ė) arba 
vadovas (-ė) Europos Sąjungoje, jūsų darbas yra 
labai matomas. Jis pripažįstamas ir gerai mokamas. 
Darbas vadinamojoje viešojoje srityje yra matomas 
ir atlyginamas. Daugelyje visuomenių viešoji sritis 
laikoma tinkama sritimi vyrams.

(9) Europos lyčių lygybės institutas (2014 m.). Estimating the costs of gender-based violence in the European Union (Nuostolių, kuriuos lemia 
smurtas dėl lyties Europos Sąjungoje, įvertinimas), Vilnius, EIGE. Galima susipažinti adresu https://eige.europa.eu/gender-based-violence/
estimating-costs-in-european-union.

(10) Europos lyčių lygybės institutas (2017 m.). 2017 m. Lyčių lygybės indeksas. Violence against women – the most brutal manifestation of 
gender inequality (Smurtas prieš moteris – skausmingiausia lyčių nelygybės apraiška), Vilnius, EIGE. Galima susipažinti adresu https://eige.
europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women.

Moterų ir vyrų nelygybė egzistuoja ne tik mokamoje 
ir nemokamoje srityse. Ji turi įtakos ir kitiems aspek-
tams, pvz., sveikatos, skurdo, švietimo ir apskritai 
laiko naudojimo. Viena iš skaudžiausių moterų ir 
vyrų nelygybės apraiškų yra smurtas prieš moteris, 
darantis poveikį visiems sektoriams ir gyvenimo 
sritims. Smurto prieš moteris panaikinimas yra ES 
ir jos valstybių narių prioritetas. Šis įsipareigojimas 

patvirtintas pagrindiniuose ES lyčių lygybės politikos 
dokumentuose. (9) Neseniai ES patvirtino savo įsipa-
reigojimą, pasirašydama svarbiausią regioninį teisinį 
dokumentą dėl smurto dėl lyties – Konvenciją dėl 
smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos 
ir kovos su juo (Stambulo konvenciją). Norint panai-
kinti smurtą, reikia tinkamų biudžetų, ir į tai reikėtų 
atsižvelgti per ES fondų programavimo ciklą. (10)
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https://eige.europa.eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-european-union
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-european-union
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women
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1 pav. Smurtas šeimoje kainuoja mums visiems
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NEIN.

Say No! 
Stop  

violence  
against  

women.

Smurtas prieš 
moteris šeimoje 
kainuoja mums 
visiems

Kas yra smurtas šeimoje?

Tai bet koks fizinis, seksualinis, psichologinis arba 
ekonominis smurtas

Smurtautojas yra buvęs arba dabartinis partneris 
arba sutuoktinis

Smurtaujama gali būti atskirame arba bendrame 
namų ūkyje

Apskaičiuota, 
kad šis smurtas kainuoja  

109 mlrd. EUR 
per metus

Kaip šios išlaidos pasiskirsto?

Fizinis ir emocinis poveikis

Paslaugų (sveikatos, socialinės paramos, 
teisingumo) teikimas

Prarastas ekonominis našumas (prarastas 
uždarbis ir nebuvimas darbe)

Specialiosios paslaugos (prieglobsčio suteikimas, 
pagalbos linijos, paramos centrai, asmeninės 
konsultacijos)

Europos lyčių
lygybės institutas

1,3 %

11,6 %

38,9 % 48,2 %

EIGE has estimated the cost of intimate partner violence in the EU. Read more in the report here

(11)  https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-czech-republic, https://eige.europa.eu/publications/gender-equali-
ty-index-2017-estonia, https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-germany, https://eige.europa.eu/publications/
gender-equality-index-2017-spain.

Norėdami sužinoti daugiau apie lyčių nelygy-
bę savo šalyje, susipažinkite su EIGE lyčių lygy-
bės indeksu. Iš jo galite sužinoti įvairių sričių 
statistinius duomenis, įskaitant duomenis apie 
darbą, pinigus, žinias, laiką, galią, sveikatą, 
smurtą prieš moteris ir daugialypes nelygybes, 
t. y. nelygybes, kurios yra susijusios su kitomis 

socialinėmis ir demografinėmis ypatybėmis, pvz., 
amžiumi, pilietybe, religija, seksualiniu pasirinkimu,  
negalia ir kt.

Toliau pateikiame kelis pavyzdžius apie lyčių aspektu 
grindžiamas užimtumo, priežiūros darbo ir smurto 
tendencijas keturiose ES valstybėse narėse (11):

https://eige.europa.eu/publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-czech-republic
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-estonia
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-estonia
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-germany
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-spain
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-spain
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about
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1 lentelė. Užimtumas, priežiūros darbas ir smurtas prieš moteris keturiose ES valstybėse 
narėse

Šalis Užimtumo lygiai Su priežiūra susijęs laiko 
naudojimas

Smurtas prieš moteris

Čekija • Moterų užimtumo lygis pilnu etatu 
yra 46 proc., o vyrų – 65 proc.

• Ne visą darbo laiką dirba 10 proc. 
moterų, palyginti su 3 proc. vyrų.

• Šeimos narius bent valandą per 
dieną prižiūri 33 proc. moterų, pa-
lyginti su 20 proc. vyrų.

• Gamina valgį ir namų ruošos dar-
bus kasdien atlieka 86 proc. mote-
rų ir 12 proc. vyrų.

• Fizinį ir (arba) seksualinį smurtą bent 
kartą nuo 15 metų amžiaus yra pa-
tyrusios 32 proc. moterų.

• Apskaičiuota, kad smurtas prieš mo-
teris dėl prarasto ekonominio našu-
mo, naudojimosi paslaugomis ir as-
meninių išlaidų Čekijai kainuoja 
4,7 mlrd. EUR per metus.

Estija • Moterų užimtumo lygis etato ekvi-
valentais yra 50 proc., o vyrų – 
64 proc.

• Ne visą darbo laiką dirba 15 proc. 
moterų, palyginti su 7 proc. vyrų.

• Šeimos narius bent valandą per 
dieną prižiūri 35 proc. moterų, pa-
lyginti su 31 proc. vyrų.

• Gamina valgį ir namų ruošos dar-
bus kasdien atlieka 76 proc. mote-
rų ir 45 proc. vyrų.

• Fizinį ir (arba) seksualinį smurtą bent 
kartą nuo 15 metų amžiaus yra pa-
tyrusios 34 proc. moterų.

• Apskaičiuota, kad smurtas prieš mo-
teris dėl prarasto ekonominio našu-
mo, naudojimosi paslaugomis ir as-
meninių išlaidų Estijai kainuoja 
590 mln. EUR per metus.

Vokietija • Moterų užimtumo lygis etato ekvi-
valentais yra 40 proc., o vyrų – 
59 proc.

• Ne visą darbo laiką dirba 47 proc. 
moterų, palyginti su 11 proc. vyrų.

• Šeimos narius bent valandą per 
dieną prižiūri 50 proc. moterų, pa-
lyginti su 30 proc. vyrų.

• Gamina valgį ir namų ruošos dar-
bus kasdien atlieka 72 proc. mote-
rų ir 29 proc. vyrų.

• Fizinį ir (arba) seksualinį smurtą bent 
kartą nuo 15 metų amžiaus yra pa-
tyrusios 35 proc. moterų.

• Apskaičiuota, kad smurtas prieš mo-
teris dėl prarasto ekonominio našu-
mo, naudojimosi paslaugų ir asme-
ninių išlaidų Vokietijai kainuoja 
36 mlrd. EUR per metus.

Ispanija • Moterų užimtumo lygis etato ekvi-
valentais yra 36 proc., o vyrų – 
50 proc.

• Ne visą darbo laiką dirba 25 proc. 
moterų, palyginti su 8 proc. vyrų.

• Šeimos narius bent valandą per 
dieną prižiūri 56 proc. moterų, pa-
lyginti su 36 proc. vyrų.

• Gamina valgį ir namų ruošos dar-
bus kasdien atlieka 85 proc. mote-
rų ir 42 proc. vyrų.

• Fizinį ir (arba) seksualinį smurtą bent 
kartą nuo 15 metų amžiaus yra pa-
tyrusios 22 proc. moterų.

• Apskaičiuota, kad smurtas prieš mo-
teris dėl prarasto ekonominio našu-
mo, naudojimosi paslaugomis ir as-
meninių išlaidų Ispanijai kainuoja 
21 mlrd. EUR per metus.

(12)  Žr. EIGE, 2019 m., p. 12–13.

Ką biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą 
reiškia praktiškai? (12)
Pirmiausia – biudžeto analizė atsižvelgiant 
į lyčių aspektą

Biudžeto analizė atsižvelgiant į lyčių aspektą yra 
svarbi biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą dalis. Ji yra išeities taškas stengiantis ska-
tinti lyčių lygybę ir moterų teises įgyvendinant su 
biudžetu susijusią politiką ir procesus. Ji padeda 
užtikrinti biudžeto pasiskirstymo ir poveikio skai-
drumą – labai svarbų gero valdymo principą. Biu-
džeto analizė atsižvelgiant į lyčių aspektą atliekama 

atsižvelgiant į įvairius aspektus, įskaitant išlaidas 
ir pajamas, makroekonominę politiką, paslaugų 
teikimo veiksmingumą ir investicijas. Įgyvendinant 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
požiūrį praktiškai, dažnai taikomi įvairūs anali-
zės metodai ir priemonės. Kaip matysime, šiame 
priemonių rinkinyje aiškinamasi, kaip su ES fondų 
biudžetu susijusiuose procesuose pagerinti biu-
džeto analizę atsižvelgiant į lyčių aspektą.

Biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą procesai. Struktūros keitimas ir 
pokyčiai

Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą ap-
ima pokyčių procesą. Biudžeto analizė atsižvelgiant 

https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-mainstreaming-gender-eu-budget-and-macroeconomic-policy-framework
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į lyčių aspektą nėra atskiras rezultatas – ji yra 
viena iš pagrindinių platesnio proceso dalių. At-
liekant biudžeto analizę atsižvelgiant į lyčių as-
pektą, nustatomi su lytimis susiję skirtumai ir 
sunkumai, o į juos atsižvelgiant nustatomi tikslai, 
kaip kovoti su lyčių nelygybe ir nustatyti tinka-
mus pažangos vertinimo rodiklius. Šiais tikslais ir 

rodikliais vadovaujamasi imantis veiklos ir keičiant 
biudžeto asignavimus (arba renkant pajamas), 
siekiant pageidaujamų rezultatų. Reguliari stebė-
sena, vertinimas ir išsamios pažangos apžvalgos 
remiantis nustatytais rodikliais teikia svarbią in-
formaciją naujo planavimo ir biudžeto sudarymo  
ciklams.

2 pav. Koncepcinė biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą sistema

Lyčių aspekto 
įtraukimas į visus 

biudžeto ir planavimo 
procesus

Lyčių 
analize 

grindžiami 
pokyčiai

Valdžios subjektų ir 

išorės suinteresuotųjų 

subjektų įtraukimas
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ė 
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ių 
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Valdžios subjektų ir išorės suinteresuotųjų 
subjektų įtraukimas

Pagrindinė atsakomybė už biudžeto sudarymo atsi-
žvelgiant į lyčių aspektą požiūrio taikymą sudarant 
viešuosius biudžetus ir administravimo institucijose 
tenka įprastiniams viešojo planavimo ir biudžeto 
sudarymo procesuose dalyvaujantiems subjektams. 
Vis dėlto iš akademinės literatūros ir praktikos matyti, 
kad taikyti biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą požiūrį pavyksta geriausiai, jei šiame procese 
dalyvauja valdžios atstovai ir išorės suinteresuotieji 
subjektai. Šie įvairūs subjektai atlieka papildomus 
vaidmenis, kuriais padedama visapusiškai taikyti 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
požiūrį. Kitas svarbus gero valdymo principas, kaip 
ir skaidrumas, yra dalyvavimas. Todėl įvairių suinte-
resuotųjų subjektų dalyvavimas yra dar viena svarbi 

sudėtinė gero biudžeto sudarymo atsižvelgiant į ly-
čių aspektą dalis. Kaip matysime šiame priemonių 
rinkinyje, labai svarbu remti tuos subjektus, kuriems 
tenka tiesioginė atsakomybė sudarant biudžetą – 
paprastai tariant, tai tie subjektai, kuriems tenka 
pagrindinė atsakomybė už lyčių aspektu grindžiamų 
biudžetų vykdymą šiuose procesuose. Vėliau šiame 
rinkinyje panagrinėsime pasiūlymus, kaip įtraukti 
įvairius suinteresuotuosius subjektus į veiksmingą 
biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą.

ES fondų biudžetų sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą
Išsiaiškinome, kas yra biudžeto sudarymas atsi-
žvelgiant į lyčių aspektą ir jo filosofiją. Dabar pa-
nagrinėsime, kaip ES fondų biudžetų sudarymas 
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atsižvelgiant į lyčių aspektą gali tapti mechanizmu, 
kuriuo naudojantis galima:

• laikytis ES teisinių reikalavimų;
• skatinti atsakomybę ir skaidrumą planuojant ir 

valdant ES fondų finansus:
– atskleidžiant įvairų galimą ES fondų išlaidų ir 

veiklos poveikį moterims ir vyrams, taip pat 
atsižvelgiant į jų gyvenimo etapą ir ekono-
mines bei socialines aplinkybes;

– atsižvelgiant į šiuos aspektus visais ES fondų 
etapais;

– didinant moterų ir vyrų dalyvavimą su biu-
džetu susijusiuose procesuose ir

– skatinant lyčių lygybę, atsižvelgiant į visą vyrų 
ir moterų įvairovę, ypač gerinant moterų 
teises, be kita ko, persvarstant finansavimo 
sprendimus, siekiant užtikrinti, kad jais ne 
būtų didinama esama nelygybė, bet pade-
dama skatinti lyčių lygybę.

Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą kaip būdas laikytis ES teisinių 
reikalavimų

Ką tai reiškia?

Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą 
nėra metodas, kurį būtų konkrečiai reikalaujama 
taikyti rengiant ir įgyvendinant ES fondų pro-
gramas, bet, nepaisant to, jis yra išsamiausias 
ir skaidriausias būdas įvykdyti su lyčių lygybe 
susijusius reikalavimus ir užduotis, apibrėžtus ES 
fondų reglamentuose.

Šiuose reikalavimuose, kurie nustatyti Komisijos 
pasiūlyme dėl Bendrųjų nuostatų reglamento 
(BNR) (COM(2018) 375 final), sudarančiame visų 
ES fondų programų pagrindą:

• reikalaujama laikyti lyčių lygybę horizontaliuoju 
principu;

• reikalaujama apibrėžti partnerius, kurie turi 
dalyvauti programavimo procesuose ir įgyven-
dinant programas, įskaitant „už lyčių lygybę 
atsakingus subjektus“, ir

• reikalaujama nustatyti vadovaujančiųjų instituci-
jų pareiga „nustatyti ir taikyti nediskriminacinius, 

(13) Atkreipkite dėmesį, kad Komisijos pasiūlymas dėl 2021–2027 m. BNR netaikomas EŽŪFKP.
(14) Reglamento (COM(2018) 392 final) 94 straipsnis. Pilnas aprašymas prie 1 priemonės. 
(15)  Sharp, R., ir Broomhill, R. (2002 m.), „Budgeting for Equality: the Australian experience“, Feminist Economics, 8 tomo 1 numeris, 26 psl. 

ir tolesni.

skaidrius ir lyčių lygybę užtikrinančius kriterijus 
ir procedūras“, [ir] užtikrinant lučių lygybę (67 
staipsnis).

Be BNR pasiūlymo, daugiau reikalavimų atsižvelgti 
į lyčių lygybę nustatyta konkretiems fondams 
taikomuose reglamentuose:

• tai pirmiausia – Europos socialinio fondo Plus 
(ESF+) reglamentas, į kurį įtrauktas konkretus 
tikslas atsižvelgti į moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje ir geresnę profesinio ir asmeninio gyve-
nimo pusiausvyrą, įskaitant galimybes naudotis 
vaikų priežiūros paslaugomis;

• dėl Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 
Sanglaudos fondo daugiausiai pakartoti Ben-
drųjų nuostatų reglamente jau nustatyti rei-
kalavimai, ypač reikalavimas laikyti lyčių lygybę 
horizontaliuoju principu;

• dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) (13) pakartota, kad, kaip pabrėžta 
Bendrųjų nuostatų reglamente, „prireikus“ 
kaip partnerius reikia įtraukti „už lyčių lygybę 
atsakingus subjektus“ (14), ir nustatytas vadovau-
jančiosioms institucijoms taikomas reikalavimas 
informuoti lyčių lygybę skatinančias įstaigas 
apie galimybes gauti finansavimą.

Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą kaip būdas skatinti atsakomybę ir 
skaidrumą planuojant ir valdant viešuosius 
finansus

Ką tai reiškia?

Svarbi biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą dalis yra biudžetų poveikio moterims ir 
vyrams analizė. Todėl biudžeto sudarymas atsi-
žvelgiant į lyčių aspektą yra labai svarbus stebint, 
kaip viešaisiais biudžetais siekiama tam tikros 
šalies lyčių lygybės tikslų. Biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą – tai „mechanizmas, 
kurį taikant galima nustatyti, ar vyriausybės lyčių 
lygybės įsipareigojimai yra biudžeto įsipareigo-
jimai“ (15); iš esmės taikant biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą požiūrį vyriausybės 
laikomos atsakingomis už prisiimtus lyčių politikos 
įsipareigojimus. Užtikrinant stebėseną ir tai, kad 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
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vyriausybės būtų laikomos atsakingomis už viešuo-
sius biudžetus, labai svarbus vaidmuo tenka audito 
institucijoms, parlamentams, pilietinei visuomenei 
ir žiniasklaidai. Puikus pavyzdys, kaip tai gali daryti 
pilietinė visuomenė, yra Jungtinėje Karalystėje 
veikianti Moterų biudžeto grupė (angl. Women’s 
Budget Group). (16)

Jei biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
požiūris taikomas sistemingai, lengviau padidinti 

(16)  Dėl išsamesnės informacijos žr. https://wbg.org.uk/.
(17) Europos lyčių lygybės institutas (2017 m.). Gender budgeting (Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į  lyčių aspektą), Vilnius, EIGE. Galima 

susipažinti adresu https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting.
(18) Dėl išsamesnės informacijos žr. http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/.

dalyvavimą, nes per su biudžetu susijusius pro-
cesus galima užtikrinti lyčių aspektu grindžiamus 
dalyvavimo mechanizmus. O tai didina skaidrumą. 
Pavyzdžiui, jei užtikriname vienodą moterų ir vyrų 
dalyvavimą, atsižvelgiant į visą jų įvairovę, ir kartu 
vienodai atsižvelgiame į jų indėlį, įtvirtinus viešų 
konsultacijų, dalyvavimo rengiant biudžetą arba 
visuomenės dalyvavimo biudžetų stebėsenos 
veikloje praktiką, didėja dalyvavimas su biudžetu 
susijusiuose procesuose (17).

Ispanija. Veiklos programos veiksmai orientuojami į lyčių lygybę

Ispanijoje pripažįstama, kad stengiantis pasiek-
ti ES fondų įgyvendinimo tikslų, būtina atlikti 
kokybišką lyčių aspekto analizę. Dėl naujų 
investicijų gali atsirasti nauja nelygybė. Pavyz-
džiui, atlikus lyčių aspekto analizę paaiškėjo, 
kad, viešojo administravimo paslaugų srityje 
ėmus taikyti naujas, pvz., e. administravimo 
arba e. valdymo, technologijas, sumažėtų 
viešojo administravimo institucijose faktiškai 
dirbančių darbuotojų skaičius. Dėl to labiausiai 
nukentėtų moterys, nes jų šiame sektoriuje 
dirba daugiausia. Taip pat buvo nustatyta, 

kad elektroninės paslaugos gali turėti teigiamą poveikį profesinio ir asmeninio gyvenimo pu-
siausvyrai, nes pagreitina ilgai trunkančias administracines procedūras ir sumažina priežiūros 
naštą, kai paslaugos, pvz., medicinos paslaugos, teikiamos elektroninėmis priemonėmis.

Ši situacija buvo nustatyta ir į ją buvo atsižvelgta Ispanijos veiklos programose, suderintose 
su Ispanijos nacionalinės lyčių strategijos tikslais. Veiksmų programų stebėsenos ir vertinimo 
veikloje aktyviai dalyvaujant nacionalinėms ir subnacionalinėms lyčių lygybės įstaigoms, lyčių 
aspektą buvo galima integruoti į visus veiksmų programų etapus.

Be geros lyčių aspekto analizės, tokios iniciatyvos, kaip Ispanijos nacionalinis lyčių lygybės 
Europos fonduose tinklas (18), yra svarbios priemonės skleidžiant patirtį, gerąją praktiką, infor-
maciją apie bandomąją veiklą, rengiant mokymus, ugdant gebėjimus ir kartu stiprinant fondų 
valdytojų bendradarbiavimą. Šis tinklas:

• yra parengęs kelis vadovus;
• rengia mokymo iniciatyvas;
• teikia technines konsultacijas fondų valdytojams;
• remia vietos iniciatyvas ir už jas atsakingiems suinteresuotiesiems subjektams sudaro są-

lygas teikti dokumentus pastaboms ir peržiūrai; ir
• nuolat renka patirtį savo duomenų bazėje.
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Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą kaip būdas didinti moterų ir vyrų 
dalyvavimą su biudžetu susijusiuose 
procesuose

Ką tai reiškia?

Vienodą dalyvavimą su biudžetu susijusiuose 
procesuose galima skatinti įvairiai. Kadangi biu-
džeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą 
grindžiamas geru valdymu, jo siekis yra didinti 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą biudžeto 
sudarymo procese, rengiant konsultacijas ir taikant 
pagal lytis suskirstytus duomenis. Pažymėtina, kad 
biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą 
pats savaime dalyvavimo neužtikrina. Norint už-
tikrinti įtraukius su biudžetu susijusius procesus, 
reikia imtis tikslinių priemonių.

(19)  Europos lyčių lygybės institutas (2017 m .). Gender budgeting (Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą), Vilnius, EIGE. Galima 
susipažinti adresu https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting.

(20)  2014–2020 m. IGJ/EFRE veiksmų programa.

Vis dėlto imdamiesi veiksmų, kuriais į viešųjų biu-
džetų rengimą siekiama vienodai aktyviai įtraukti 
moteris ir vyrus, galime užtikrinti jų dalyvavimą 
priimant jiems svarbius sprendimus. Norint gerinti 
dalyvavimo įvairovę, taip pat reikia atsižvelgti į skir-
tingas moterų ir vyrų ypatybes, pvz., į jų amžių, 
rasę, etninę kilmę, religiją, išsilavinimą, negalią, 
socialines ir ekonomines aplinkybes ir seksualinę 
orientaciją. (19) Dėl ES fondų šiuo atžvilgiu reikia 
rengti konsultacijas, kuriose dalyvautų įvairūs 
suinteresuotieji subjektai ir atstovai – valdžios ins-
titucijos, ekspertai, nevyriausybinės organizacijos 
(NVO), socialiniai partneriai ir pan. Labai svarbu 
užtikrinti, kad šie pagrindiniai suinteresuotieji 
subjektai būtų informuoti apie potencialias fondų 
teikiamas galimybes ir sudaryti jiems sąlygas nu-
rodyti savo prioritetus bei išreikšti susidomėjimą 
galimais projektais.

Austrija. Dalyvavimas sudarant ES fondų biudžetus

Austrijoje sudarant ES fondų biudžetus, dalyvauja kelios lyčių lygybės srityje dirbančios orga-
nizacijos. Iš dalyvaujančių su Europos regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių organizacijų 
būtų galima paminėti Kinderfreunde (vaikų priežiūros organizaciją), Landesfrauenbeauftragte (už 
moterų klausimus atsakingus Austrijos provincijų pareigūnus), Initiative Frau&Arbeit (moterų ir 
darbo iniciatyvą), FEMAIL-Fraueninformationszentrum Vorarlberg (moterų informacijos centrą).

Įtraukti lyčių srities ekspertus ir partnerius pavyko imantis kelių veiksmų, pvz.:
• buriant tikslines grupes, kuriose dalyvauja lyčių srities ekspertai;
• rengiant visą dieną trunkančias konferencijas apie tarpinius su visuomenės pateiktomis 

pastabomis dėl biudžeto projekto susijusius rezultatus; ir
• įtraukiant į veiklą oficialų nacionalinį atstovaujantį ekspertą lyčių lygybės klausimais (Fede-

ralinę kanceliariją, vok. Bundeskanzleramt, BKA), užtikrinant platesnį lyčių srities ekspertų 
dalyvavimą ir užtikrinant subalansuotą moterų ir vyrų dalyvavimą programavimo grupėse.

Šioje veikloje dalyvavę asmenys prisidėjo įtraukiant ekspertų žinias į projektų kūrimo ir atitin-
kamų biudžetų sudarymo procesus. Užtikrinus organizacijų, kurios rūpinasi lygybe, nediskri-
minavimu ir žmonių atsakomybės teisėmis, dalyvavimą, Austrijai pavyko užtikrinti atitiktį ES 
sutartims, Konstitucijos 7 straipsniui ir nacionalinei politikai. (20)

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
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Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą kaip būdas skatinti moterų ir vyrų 
lygybę, atsižvelgiant į visą jų įvairovę

Ką tai reiškia?

Biudžeto analizė atsižvelgiant į lyčių aspektą gerina 
mūsų žinias apie moterų ir vyrų poreikius, taip 
pat apie išteklių paskirstymo poveikį ir padarinius 
moterims ir vyrams, atsižvelgiant į visą jų įvairo-
vę. Taigi, biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą užtikrina geresnio, labiau įrodymais grin-
džiamą sprendimų priėmimą. Tai padeda užtikrinti 
veiksmingesnį viešųjų lėšų naudojimą siekiant 
skatinti lyčių lygybę ir puoselėti visas žmogaus 
teises, įskaitant tuos žmones, kurių teisių pernelyg 
dažnai nepaisoma.

Lyčių lygybė yra vienas iš pagrindinių ES principų. 
Ji taip pat susijusi su socialine ir ekonomine nauda. 
Moksliniais tyrimais patvirtinta, kad lyčių nelygybės 
mažinimas daro įvairų teigiamą poveikį – auga 
ekonomika, daugėja darbo vietų, vaikai yra svei-
kesni, didėja darbo našumas, o vyriausybės labiau 
atsižvelgia į poreikius. (21) Ekonomikos augimas 

(21) Stotsky, J. (2016 m.). Gender budgeting: fiscal context and current outcomes, Tarptautinio valiutos fondo darbinis dokumentas, WP/16/149, 
Vašingtonas, TVF. Elborgh-Woytek, K., Newiak, M., Kochhar, K., Fabrizio, S., Kpodar, K., Wingender, P., Clements, B., & Schwartz, G. 
(2013 m.). Women, work and the economy: macroeconomic gains from gender equity, International Monetary Fund staff discussion note, 
SDN/13/10, Vašingtonas, TVF. Galima susipažinti adresu http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf. Europos lyčių ly-
gybės institutas (2017 m.). Lyčių lygybės ekonominė nauda Europos Sąjungoje. Ataskaita apie empirinį modelio taikymą. Galima susipažinti 
adresu https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-eviden-
ce-and-methodological-approaches. Europos lyčių lygybės institutas (2017 m.). Economic benefits of gender equality in the European 
Union. Literature review: existing evidence and methodological approaches (Lyčių lygybės ekonominė nauda Europos Sąjungoje. Literatūros 
apžvalga: esami įrodymai ir metodiniai požiūriai). Vilnius, EIGE. Galima susipažinti adresu https://eige.europa.eu/publications/econo-
mic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches . Europos lyčių 
lygybės institutas (2017 m.). Economic benefits of gender equality in the European Union EU and EU Member States overviews (Ekonominė 
lyčių lygybės Europos Sąjungoje nauda. ES ir ES valstybių narių apžvalgos). Vilnius, EIGE. Galima susipažinti adresu https://eige.europa.eu/
publications/economic-benefits-gender-equality-eu-eu-and-eu-member-states-overviews . Europos lyčių lygybės institutas (2017 m.). 
Evidence of economic benefits of gender equality in other policy areas (Ekonominės lyčių lygybės naudos kitose politikos srityse įrodymai). 
Vilnius, EIGE. Galima susipažinti adresu https://eige.europa.eu/sites/default/files/economic-benefits-gender-equality-policy-areas.pdf.

(22)  Kabeer, N. (2012 m.) Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development, International 
Development Research Centre, 44 tomas, 10 numeris, 1–70 psl. Galima susipažinti adresu https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/
papers/file80432.pdf.

(23)  Europos lyčių lygybės institutas (2017 m.). Economic benefits of gender equality: STEM (Ekonominė lyčių lygybės nauda: mokslas, tech-
nologijos, inžinerija ir matematika), Vilnius, EIGE. Galima susipažinti adresu https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM.

gali daryti teigiamą poveikį moterų ekonominei 
padėčiai, todėl, norint skatinti įtraukumą ir lyčių 
lygybę, reikia, kad priimant ekonomikos politikos 
sprendimus, būtų atsižvelgiama į patikimą lyčių 
aspekto analizę. (22)

Ekonominė lyčių lygybės nauda geriau pa-
aiškinama šiuose vaizdo įrašuose. Galite 
pasirinkti subtitrus savo kalba.

Economic benefits of gender equality: sci-
ence, technology, engineering and mathe-
matics (STEM) (23) (Ekonominė lyčių lygybės 
nauda: mokslas, technologijos, inžinerija ir 
matematika)

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-eu-eu-and-eu-member-states-overviews
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-eu-eu-and-eu-member-states-overviews
https://eige.europa.eu/sites/default/files/economic-benefits-gender-equality-policy-areas.pdf
https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf
https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM
https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM
https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM
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Economic benefits of gender equality: labour 
market activity and equal pay (24) (Ekonominė 
lyčių lygybės nauda: darbo rinkos veikla ir 
vienodas užmokestis)

Kai biudžetas sudaromas atsižvelgiant į lyčių as-
pektą, atkreipiamas dėmesys į išteklių paskirstymo 
procesą priimant sprendimus dėl politikos priori-
tetų, įgyvendinant politikos veiksmus ir vertinant 
rezultatus. Norint įgyvendinti biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą požiūrį, reikia taikyti 
įvairias lyčių aspekto analizės ir vertinimo priemo-
nes. Jos išsamiau aprašytos toliau šiame priemonių 
rinkinyje. Jomis naudodamiesi politikos formuoto-
jai gali geriau suprasti moterų ir vyrų gyvenimo 

(24)  Europos lyčių lygybės institutas (2017 m.). Economic benefits of gender equality: Labour market activity and equal pay (Ekonominė lyčių 
lygybės nauda: darbo rinkos veikla ir vienodas užmokestis), Vilnius, EIGE. Galima susipažinti adresu https://www.youtube.com/watch?v=af-
WKAs_XOrE.

(25)  Europos lyčių lygybės institutas (2017 m.). Gender budgeting (Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą), Vilnius, EIGE. Galima 
susipažinti adresu https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting.

(26) Švedijos vietos valdžios institucijų ir regionų asociacija (2014 m.). Sustainable Gender Equality - a film about gender mainstreaming in 
practice (Tvari lyčių lygybė – filmas apie praktinį lyčių aspekto integravimą), Stokholmas, SKL Jämställdhet. Galima susipažinti adresu 
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg.

skirtumus ir, kodėl jie skirtingai naudojasi paslau-
gomis, ištekliais ir skirtingai naudoja laiką. Toliau 
pateiktame vaizdo įraše glaustai apibūdinama, 
kaip biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių as-
pektą praturtina analizę ir sprendimus dėl viešųjų 
išteklių naudojimo. Paprastai tariant, kai biudžetas 
sudaromas atsižvelgiant į lyčių aspektą, lengviau 
užtikrinti lyčių lygybę, didinti visuomenės gerovę 
ir skatinti tvaresnį, įtraukų augimą ir užimtumą. (25)

Norėdami geriau suprasti, kas yra biudže-
to sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą 
praktiškai, peržiūrėkite šį Švedijos vietos 
valdžios institucijų ir regionų asociacijos 
parengtą vaizdo įrašą apie tvarią lyčių lygybę 
ir biudžeto sudarymą. (26)

https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment
https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg
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3 skyrius. Kodėl biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą svarbus 
Europos fondams, valdomiems pagal 
pasidalijamojo valdymo principą?

(27) Europos lyčių lygybės institutas (2017 m.). Gender equality boosts economic growth (Lyčių lygybė skatina ekonomikos augimą). Vilnius, 
EIGE. Galima susipažinti adresu https://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth.

(28) Jungtinės Tautos (1966 m.), Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, Niujorkas, JT. Galima susipažinti adresu http://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

(29) Be šių dviejų susitarimų, iš kitų svarbių poveikį lyčių lygybei darančių tarptautinių dokumentų būtų galima paminėti Konvenciją dėl 
vienodo atlyginimo (Nr. 100) (1951 m. / 1953 m.), Konvenciją dėl moterų politinių teisių (1952 m.), Konvenciją dėl diskriminacijos (darbo 
ir profesinės veiklos srityje) (Nr. 111) (1958 m./ 1960 m.), Konvencija dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų (Nr. 156) (1981 m./ 1983 m.), 
Deklaraciją dėl smurto prieš moteris panaikinimo (1993 m.), Motinystės apsaugos konvenciją (Nr. 183) (2000 m./ 2002 m.), Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) Rezoliuciją dėl lyčių lygybės, vienodo užmokesčio ir motinystės apsaugos skatinimo (2004 m.), Pasaulio 
simpoziumo Rio de Žaneiro deklaraciją dėl vyrų ir berniukų įtraukimo siekiant lyčių lygybės (2009 m.) ir TDO Rezoliuciją Gender Equality 
at the Heart of Decent Work (2009 m.).

Atsižvelgti į lyčių aspektą sudarant biudžetus būtina, 
norint įgyvendinti ES augimo, užimtumo ir socia-
linės sanglaudos tikslus. ES lygmeniu yra sukurti 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
teisinis ir politinis pagrindai (žr. 1 priemonę). 
Šis požiūris taip pat teikia ekonominės naudos. 
Iš tyrimų rezultatų aiškiai matyti, kad didesnė 
lyčių lygybė ir didesnis augimas bei užimtumas 
yra tarpusavyje susiję. Įrodymais patvirtinta, kad, 
padidinus lyčių lygybę, iki 2050 m. būtų sukurta iki 
10,5 mln. papildomų darbo vietų, o ES užimtumo 
lygis siektų beveik 80 proc. Taip pat būtų daromas 
teigiamas poveikis ES bendrajam vidaus produk-
tui (BVP); jis iki 2050 m. galėtų padidėti iki beveik 
10 proc. (27) Sumažinus nelygybę darbo rinkos 
veiklos, užmokesčio ir švietimo srityse, šis augimas 
ir darbo vietų kūrimas itin paspartės.
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Visapusiškai taikant biudžeto sudarymo atsižvel-
giant į lyčių aspektą požiūrį ir šiuo tikslu įtraukiant 
lyčių aspektą į ES fondų ciklus, bus užtikrinta, kad:

• ES fondų parama būtų įgyvendinama koky-
biškiau ir ja galėtų naudotis tiek moterys, tiek 

vyrai, atsižvelgiant į visą jų įvairovę;
• ES fondų tikslai būtų pasiekiami efektyviau, nes 

biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą 
gerina planavimą, įgyvendinimą ir stebėseną, 
o kartu užtikrina, kad neįsitvirtintų nelygybė;

• skatintume lyčių lygybę – pagrindinę žmogaus 
teisę;

• ekonominių išteklių pranašumais galėtų nau-
dotis tiek moterys, tiek vyrai, atsižvelgiant į visą 
jų įvairovę; ir

• būtų pagerinti ES fondų projektai, nes būtų 
geriau nustatomi tikslai ir efektyviau pasiekiami 
bendrieji uždaviniai ir tikslai.

Kaip matėme šiame rinkinyje, lyčių lygybė yra pri-
pažinta pagrindinė teisė ir viena iš pagrindinių ES 
vertybių ir tikslų. Moterų ir vyrų lygybė yra įtvirtinta 
Europos Sąjungos steigiamojoje sutartyje. Lyčių 
lygybė ir geresnė profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra Europos lyčių lygybės pakte ir Europos 
socialinių teisių ramsčiu įtvirtinti kaip pagrindiniai 
į ES fondus integruotini aspektai. Visi šie įsiparei-
gojimai stiprina biudžeto sudarymo atsižvelgiant 
į lyčių aspektą pagrindą, kaip ir įvairūs tarptautiniai 
įsipareigojimai – nuo Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos iki Tarptautinio ekonominių, socialinių 
ir kultūrinių teisių pakto (28) ir darnaus vystymosi 
tikslų (DVT). Lyčių lygybė ne tik pati yra atskiras 
visuotinis tikslas (5 DVT) ir horizontalusis visų 
septyniolikos DVT aspektas – į DVT sistemą taip 
pat įtrauktas konkretus biudžeto sudarymo atsi-
žvelgiant į lyčių aspektą rodiklis (5.c.1 rodiklis). (29)

https://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
http://www.un.org.ua/images/Convention_on_the_Political_Rights_of_Women_eng1.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C156
http://www.un-documents.net/a48r104.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C183
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100566/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_111473/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_111473/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Dėl išsamesnės informacijos apie ES fondų regulia-
vimo sistemą ir dėmesį lyčių lygybei žr. 1 priemonę.

Trys priežastys, kodėl 
biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą 
yra svarbus ES fondams:
1. Atsižvelgti į lyčių aspektą sudarant 

biudžetą yra gera praktika

Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą 
padeda įgyvendinti šiuolaikinius viešųjų finansų 
valdymo standartų principus. Prie jų priskiriami 
atskaitomybė, skaidrumas, veiksmingumas, orien-
tavimasis į rezultatus ir efektyvumas.

• Atskaitomybė – biudžeto sudarymas atsižvel-
giant į lyčių aspektą yra svarbus mechanizmas, 
kuriuo naudojantis galima užtikrinti atskaito-
mybę už tai, kaip lyčių politikos įsipareigojimai 
perkeliami į ES fondus.

• Skaidrumas – jei biudžeto sudarymo atsižvel-
giant į lyčių aspektą požiūris taikomas sistemin-
gai, gerėja dalyvavimas su biudžetu susijusiuose 
procesuose, o tai didina su ES fondais susijusių 
procesų skaidrumą.

• Veiksmingumas ir orientavimasis į rezul-
tatus – rezultatais grindžiamas biudžeto su-
darymas tarpusavyje labiau susieja strateginį 
planavimą ir viešųjų finansų valdymą, o ES fondų 
politikos siekiai ir (arba) tikslai labiau susiejami 
su biudžetais. Iš tikrųjų į rezultatus nukreipto 
požiūrio laikomasi tik kai biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą integruojamas į re-
zultatais grindžiamą biudžeto sudarymą. Taip 
yra todėl, kad biudžeto sudarymas atsižvelgiant 
į lyčių aspektą teikia duomenų apie veiksmin-
gumą lyčių aspektu. Todėl, taikant biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą požiūrį, 
galima efektyviai ir įtraukiai paskirstyti išteklius 

bei įgyvendinti tikslus taip, kad naudos gautų ir 
moterys, ir vyrai, atsižvelgiant į visą jų įvairovę.

• Efektyvumas – biudžeto analizė atsižvelgiant 
į lyčių aspektą gerina mūsų supratimą apie 
skirtingus moterų ir vyrų poreikius, o kartu ir 
apie ES fondų išteklių paskirstymo poveikį bei 
padarinius jiems. Taigi, biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą yra labiau įrodymais 
grindžiamo sprendimų priėmimo pagrindas – tai 
be galo svarbu norint užtikrinti, kad ES fondų 
finansai būtų veiksmingai naudojami siekiant 
atsižvelgti į tikruosius poreikius, įveikti dabartinį 
atotrūkį ir užkirsti kelią vis dar esančiai nelygybei.

2. Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą padeda įgyvendinti ES teisinius ir 
politinius įsipareigojimus

ES ir jos valstybės narės privalo skatinti lyčių lygybę 
ir žmogaus teises, taip pat įgyvendindamos pirmiau 
išvardytus teisinius ir politinius įsipareigojimus. 
ES fondai negali skatinti gerovės arba įtraukaus, 
tvaraus augimo, jei nepaisoma pusės ES gyventojų 
teisių ir poreikių. Todėl biudžeto sudarymo atsižvel-
giant į lyčių aspektą požiūrį būtina taikyti visoms 
ES fondų sistemoms, procesams ir programoms, 
o norint jį taikyti reikia laikytis įsipareigojimų, kurie 
pastebimai skatina lyčių lygybę.

3. Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą didina moterų ir vyrų dalyvavimą 
su biudžetu susijusiuose procesuose

Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą 
prisideda prie gero valdymo. Kaip matėme, vienas 
iš svarbiausių būdų prie jo prisidėti yra didinti da-
lyvavimą biudžeto sudarymo procesuose. Vienodai 
įtraukus į ES fondų biudžeto rengimą ir moteris, 
ir vyrus, pvz., rengiant viešas konsultacijas ir nau-
dojantis pagal lytis suskirstytais duomenimis, 
biudžetai bus tinkamesni ir skaidresni, valstybės 
bus labiau atskaitingos, o ES fondų tikslai bus 
įgyvendinami veiksmingiau.
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4 skyrius. Kaip ES fondams taikyti biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
principą?  Praktinės priemonės ir 
pavyzdžiai iš valstybių narių

(30) Europos Komisija (2017 m.), Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Dirbančių tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros palaikymo iniciatyva“, (COM(2017) 
252 final). Briuselis, Europos Komisija. Galima susipažinti adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN.

Įvadas
Šiame skyriuje nurodomos praktinės priemonės, 
kaip integruoti lyčių aspektą į Europos fondus, 
valdomus pagal pasidalijamojo valdymo princi-
pą, ir šiuo tikslu pateikiami išsamūs aprašymai, 
kontroliniai sąrašai ir pavyzdžiai iš įvairių šalių. 
Naudojantis šia paramos struktūra per progra-
mavimo ir įgyvendinimo procesą, bus užtikrintas 
nuoseklus lyčių lygybės aspekto integravimas. 
Priemonių struktūra atitinka Komisijos pasiūlymo 
dėl ES fondų reglamento dėl ES fondų veiksmų 
programų turinio ir įgyvendinimo reikalavimus, 
atsižvelgiant į reglamento straipsnius.

Apskritai priemones galima taikyti per visus visų 
ES fondų programavimo procesus. Vis dėlto reikia 
atsižvelgti į skirtingas aplinkybes. Priemonėmis, 
išskyrus 1 priemonę (kurioje išdėstyti svarbiausi 
Komisijos pasiūlymo dėl reglamentų reikalavimai) 
ir 4 priemonę (dėl galimybių gerinti profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą), nenustatoma 
konkretaus kiekvienam iš ES fondų taikytino po-
žiūrio. Vietoj jo priemonėmis teikiama bendroji 
parama, kaip pradėti darniai taikyti lyčių lygybės 
aspektą.

Šiomis priemonėmis ypatingas dėmesys skiriamas 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai. ES 
politikos požiūriu jai tiek dėmesio skiriama todėl, kad 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra tapo 
itin svarbi atsižvelgiant į naują šiuo klausimu rengiamą 
direktyvą. Fondų profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros skatinimo priemonės atitinka naująją di-
rektyvą ir Komisijos komunikatą dėl profesinio ir asme-
ninio gyvenimo pusiausvyros palaikymo iniciatyvos (30), 
kuriame Europos Komisija aiškiai skatina finansavimą 
iš ES fondų ir Europos strateginių investicijų fondo 
(ESIF) įgyvendinant direktyvą. Daugiau informacijos 
apie Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvą rasite spustelėję šią nuorodą. Bendrosios 
informacijos apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumų sąsajas su profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra galite rasti šiame EIGE leidinyje.

Šiame skyriuje pristatoma 11 priemonių, kaip taikyti 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
požiūrį ES fondams. Skyrius suskirstytas į tris visa 
apimančius skirsnius:

• ES reguliavimo sistema;
• Nacionalinis ir (arba) subnacionalinis progra-

mavimas ir projektų lygmens parama;
• Ataskaitų teikimas, stebėsena ir vertinimas.

ES reguliavimo sistema
• 1 priemonė. ES fondų susiejimas su ES lyčių lygybės reguliavimo sistema

Nacionalinis ir (arba) subnacionalinis programavimas ir projektų lygmens parama
• 2 priemonė. Lyčių nelygybės ir lyčių poreikių analizė nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis
• 3 priemonė. Lyčių lygybės įgyvendinimas politikos tiksluose (partnerystės sutartyse) ir konkrečiuose tiksluose ir (arba) 

priemonėse (veiksmų programose)
• 4 priemonė. ES fondų koordinavimas ir papildomumo užtikrinimas siekiant gerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą
• 5 priemonė. Partnerysčių ir daugiapakopio valdymo apibrėžimas. Susijusių partnerių, lyčių srities ekspertų ir stebėsenos 

komitetų sudėties nustatymas
• 6 priemonė. Kiekybinių ir kokybinių lyčių lygybės skatinimo rodiklių rengimas
• 7 priemonė. Lyčių aspektu grindžiamų projektų atrankos kriterijų nustatymas
• 8 priemonė. Lyčių lygybei skirtų ES fondų išteklių atsekimas
• 9 priemonė. Lyčių lygybės aspekto integravimas į projektų rengimą

Ataskaitų teikimas, stebėsena ir vertinimas
• 10 priemonė. Lyčių aspekto įtraukimas į stebėsenos ir vertinimo procesus
• 11 priemonė. Pranešimas apie lyčių lygybei skirtus ES fondų išteklius 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
https://eige.europa.eu/publications/tackling-gender-pay-gap-not-without-better-work-life-balance
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ES reguliavimo sistema
1 priemonė. ES fondų susiejimas su ES lyčių lygybės 
reguliavimo sistema

(31)  Remiantis Komisijos pasiūlymu dėl BNR po 2020 m.
(32)  Europos Sąjunga (datos nėra), ES sutartys, Briuselis, ES. Galima susipažinti adresu https://europa.eu/european-union/law/treaties_en.
(33)  Europos Sąjunga (2007 m.), Europos Sąjungos sutartis, Briuselis, ES. Galima susipažinti adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT.
(34)  Europos Sąjunga (2000 m.), ES pagrindinių teisių chartija, Briuselis, ES. Galima susipažinti adresu https://ec.europa.eu/info/aid-deve-

lopment-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en.
(35)  Europos Sąjunga (2007 m.), Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, Briuselis, ES. Galima susipažinti adresu https://eur-lex.europa.eu/

legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.
(36)  Europos Parlamentas (2018 m.), Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės. Lisabonos sutartis, Briuselis, Europos Parlamentas. Galima 

susipažinti adresu http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon.
(37) Europos Parlamentas (2018 m.), Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės. Vyrų ir moterų lygybė, Briuselis, Europos Parlamentas. Galima 

susipažinti adresu http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/equality-between-men-and-women.

Įvadinė informacija apie priemonę

Šioje priemonėje trumpai aprašoma svarbiausia 
su Europos Sąjungos fondais, valdomais pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, susijusi ES politika 
ir lyčių lygybės tikslai. (31) Šia priemone siekiama 
padėti valstybėms narėms ir vadovaujančiosioms 
institucijoms suderinti savo ES fondų programų 
planavimą ir įgyvendinimą su ES lyčių lygybės 
strategijomis ir reguliavimo sistemomis. Toliau 
skaitykite apie:

ES lyčių lygybės politikos teisinis ir 
reguliavimo pagrindai

Europos Sąjunga grindžiama teisinės valstybės 
principu. Tai reiškia, kad kiekvienas veiksmas, kurio 
imasi ES, yra grindžiamas sutartimis, kurias sava-
noriškai ir demokratiškai yra patvirtinusios visos 
ES valstybės narės. Sutartys yra privalomas ES 
valstybių narių susitarimas; jose nustatyti ES tikslai, 
ES institucijoms taikomos taisyklės, sprendimų 
priėmimo tvarka ir ES bei jos narių santykiai. (32)

ES požiūris į lyčių lygybę

Moterų ir vyrų lygybę ES pripažįsta kaip vieną iš pagrindinių principų, vieną iš pamatinių ES 
vertybių ir būtiną ES augimo, užimtumo ir socialinės sanglaudos tikslų įgyvendinimo sąlygą.

Nuo 1996 m. Komisija įsipareigojo įgyvendindama lyčių lygybę taikyti „dvejopą požiūrį“. Jo 
laikantis, lyčių aspektas integruojamas į visą politiką, o kartu įgyvendinamos konkrečios lyčių 
nelygybės mažinimo, prevencijos arba atkūrimo priemonės. Abu požiūriai vienas su kitu susiję 
ir negali pakeisti vienas kito. Lyčių aspekto integravimas yra ne atskiras politikos tikslas, bet 
lyčių lygybės užtikrinimo priemonė.

Šaltinis – What is gender mainstreaming? (Kas yra lyčių aspekto integravimas?) (EIGE, 2016 m.); daugiau informa-
cijos rasite spustelėję šią nuorodą.

Lyčių lygybė yra pagrindinė Europos Sąjungos 
vertybė, įtvirtinta visa apimančiuose ES teisiniuose 
ir politikos dokumentuose:

• užtikrinti moterų ir vyrų lygybę reikalaujama 
steigiamosios Europos Sąjungos sutarties (33) 
(ES sutarties) 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 3 da-
lyje, Pagrindinių teisių chartijos (34) 21 bei 23 
straipsniuose ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (35) (SESV) 8 straipsnyje. Pavyzdžiui, SESV 

8 straipsnyje aiškiai reikalaujama, kad Sąjunga 
„visuose savo veiksmuose šalintų moterų ir vyrų 
nelygybės apraiškas ir diegtų jų lygybę“ (lyčių 
aspekto integravimas);

• Lisabonos sutartyje (36) įsipareigojimas užti-
krinti lyčių lygybę nustatytas Deklaracija Nr. 19, 
pridėta prie Tarpvyriausybinės konferencijos 
Baigiamojo akto, kuriuo patvirtinta Lisabonos  
sutartis; (37)

https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/equality-between-men-and-women
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0216878enn.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
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• ES ekonomikos augimo politikoje (strategijoje 
„Europa 2020“) (38) moterų dalyvavimo darbo 
rinkoje didinimas nustatytas kaip tikslas. Be 
to, į Barselonos tikslus (39) įtrauktas konkretus 
tikslas dėl vaikų priežiūros įstaigų lankymo, 
kad moterims ir vyrams būtų lengviau derinti 
darbą ir asmeninį gyvenimą;

• darbo užmokesčio skirtumo ir organizacinės 
įvairovės klausimai yra aiškūs, tiesiogiai su ES 
fondų tikslais susiję Europos Komisijos priori-
tetai. Šie Europos prioritetai aiškiai nustatyti 
teisiškai privalomoje Direktyvoje 2014/95/ES 
(dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefi-
nansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo), 
neprivalomoje Rekomendacijoje 2014/124/ES 
(dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokes-
čio principo stiprinimo didinant skaidrumą) ir 
2017–2019 m. ES veiksmų plane „Kovoti su vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumu“ (40);

• 2016–2019 m. strateginės veiklos siekiant lyčių 
lygybės (41) sistemoje ES fondai nustatyti kaip 
svarbiausia ES investicijų priemonė, taip pat 
skatinant lyčių lygybę:
– vykdant nuolatinę stebėseną ir padedant 

valstybėms narėms siekti su vaikų priežiūra 
susijusių tikslų;

– atsižvelgiant į viešų konsultacijų dėl profe-
sinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
rezultatus (42);

– prisidedant prie įmonių pastangų didinti 

(38)  Europos Komisija (2010 m.), Strategija „Europa 2020“, Briuselis, Europos Komisija. Galima susipažinti adresu https://ec.europa.eu/
info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/
european-semester/framework/europe-2020-strategy_en.

(39) Europos Komisija (2018 m.), Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions: Barcelona objectives on the development of childcare facilities for young children with a view 
to increase female labour participation, strike a work-life balance for working parents and bring about sustainable and inclusive growth in 
Europe (Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Barselonos 
tikslai dėl mažų vaikų priežiūros infrastruktūros kūrimo siekiant didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, užtikrinti dirbančių tėvų profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir tvarų bei įtraukų augimą Europoje“ ), Briuselis, Europos Komisija. Galima susipažinti adresu https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf.

(40) ES veiksmų planas „Kovoti su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu“, žr. https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamen-
tal-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_en.

(41)  Europos Komisija (2015 m.), Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019 (2016–2019 m. strateginė veikla siekiant lyčių lygybės), 
Briuselis, Europos Komisija. Galima susipažinti adresu https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gen-
der-equality-2016-2019_en.

(42) Europos Komisija (2015 m.), First-Phase Consultation of Social Partners Under Article 154 TFEU on Possible Action Addressing Work-life 
Balance Faced by Working Parents and Caregivers (Pirmojo etapo konsultacijos su socialiniais partneriais pagal SESV 154 straipsnį dėl galimų 
veiksmų sprendžiant dirbančių tėvų ir slaugytojų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros klausimą), C(2015) 7754 final, Briuselis, 
Europos Komisija.

(43) Europos Komisija (2019 m.), Tackling discrimination (Kova su diskriminacija), Briuselis, Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direk-
toratas. Galima susipažinti adresu http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm.

(44) Europos Komisija (2015 m.), Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Europos migracijos darbotvarkė“, COM(2015) 240 final. Briuselis, Europos Komisija. Galima susipažinti adresu https://
ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf.

(45)  Europos Sąjungos Taryba (2011 m.), 2011 m. kovo 7 d. Tarybos išvados. Europos lyčių lygybės paktas (2011–2020 m.), Briuselis, Europos 
Sąjungos Taryba. Galima susipažinti adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29.

moterų dalyvavimą darbo rinkoje sudarant 
palankesnes sąlygas kurti Įvairovės chartijos 
platformas; (43)

– integruojant lyčių aspektą į Europos migraci-
jos darbotvarkės (44) įgyvendinimo veiklą, ša-
linant migrančių užimtumo kliūtis, padedant 
valstybėms narėms visapusiškai pasinaudoti 
šiuo atžvilgiu Europos socialinio fondo (ESF) 
teikiamomis galimybėmis ir

– didinant informuotumą, siekiant didinti mo-
terų verslumą, taip pat pradedant naudoti 
verslininkėms skirtą elektroninę platformą 
(2016 m.), sukuriant Europos moterų verslo 
angelų tinklą (2016 m.) ir įsteigiant skaitmeni-
nių verslininkių centrų tinklą (angl. Women’s 
Web Entrepreneurs Hubs);

• į 2011–2020 m. lyčių lygybės paktą (45) įtraukti 
trys pagrindiniai ES plataus užmojo lyčių lygy-
bės tikslai:
– panaikinti su lytimi susijusius skirtumus 

užimtumo ir socialinės apsaugos srityse;
– skatinti geresnę moterų ir vyrų profesinio 

ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą visą 
gyvenimą ir

– kovoti su visų formų smurtu prieš moteris;

• per 2017 m. lapkričio mėn. vykusį socialinių 
reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą deramo 
darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais 
ES institucijų pristatytame Europos socialinių 

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO   007 - Europe 2020 - EN version.pdf
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO   007 - Europe 2020 - EN version.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
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teisių ramstyje (46) nustatyti 20 pagrindinių 
principų, kurie sudaro konvergencijos siekiant 
geresnių gyvenimo ir darbo sąlygų visoje Eu-
ropos Sąjungoje pagrindą. Jo struktūrą sudaro 
trys kategorijos: lygios galimybės bei galimybė 
įsidarbinti (įskaitant „2 pagrindinį principą – lyčių 
lygybė“ (47)), tinkamos darbo sąlygos ir socialinė 
apsauga bei įtrauktis. Siekiant padėti įgyvendinti 
šį ramstį, šie elementai susiejami su būsimu 
ES fondų, ypač naujojo „„Europos socialinio 
fondo +““ (ESF+), paramos įgyvendinimu;

• neseniai priimtoje Profesinio ir asmeninio gy-
venimo pusiausvyros direktyvoje (Direktyva 
(ES) 2019/1158) (48) remiama lyčių lygybė ir 
daug dėmesio skiriama pagrindinių ES socia-
linių teisių ramsčio elementų įgyvendinimui (9 
pagrindiniam principui – profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrai (49)) imantis teisinių ir 
politikos priemonių:
– teisinės priemonės – nustatyti tėvystės atos-

togas. Tėvas arba tėvui prilyginamas antrasis 
partneris galės pasiimti bent 10 darbo dienų 
tėvystės atostogas apytikriai vaiko gimimo 
metu, už kurias kompensacija prilygs bent 
ligos išmokų dydžiui;

– teisinės priemonės – sustiprinti esamą teisę 

(46)  Europos Komisija (2017 m.), Europos socialinių teisių ramstis, Briuselis, Europos Komisija. Galima susipažinti adresu https://ec.europa.
eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en.

(47)  2 pagrindiniu principu (lyčių lygybė) nustatoma, kad: „vienodas požiūris į moteris ir vyrus ir jų lygios galimybės turi būti užtikrinami ir 
skatinami visose srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, įdarbinimo sąlygas ir karjeros raidą [ir] moterys ir vyrai turi teisę į vienodą 
užmokestį už vienodos vertės darbą“. Dėl išsamesnės informacijos žr. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fai-
rer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en.

(48) 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeni-
nio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES. Galima susipažinti adresu https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG.

(49)  9 pagrindiniu principu (profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra) nustatoma, kad: „Tėvai ir priežiūros pareigų turintys asmenys 
turi teisę į deramas atostogas, lanksčias darbo sąlygas ir galimybę pasinaudoti priežiūros paslaugomis. Moterims ir vyrams sudaro-
mos vienodos galimybės naudotis specialiomis atostogomis, leidžiančiomis atlikti jų priežiūros pareigas, ir skatinama, kad abiejų lyčių 
asmenys jomis naudotųsi tolygiai“.

(50)  Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja (2015 m.), 2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės Asamblėjos priimta rezoliucija Keiskime mūsų pa-
saulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m., Niujorkas, JT GA. Galima susipažinti adresu https://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

(51)  JT Moterys (2015 m.), SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls, Niujorkas, JT Moterys. Galima susipažinti adresu 
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality.

į keturių mėnesių trukmės tėvystės atostogas 
nustatant, kad dviejų iš šių mėnesių vienas 
tėvas negali perleisti kitam. Kompensacijas 
už šias atostogas nustatys valstybės narės;

– politikos priemonės – užtikrinti geresnį nau-
dojimąsi ES fondais, siekiant gerinti ilgalaikes 
ir vaiko priežiūros paslaugas;

– politikos priemonės – pašalinti ekonomines 
paskatas antrajam šeimoje dirbančiam as-
meniui, kuriomis moterys atgrasomos nuo 
įsitraukimo į darbo rinką arba darbo visą 
darbo laiką.

2015 m. visos Jungtinių Tautų ( JT) valstybės na-
rės – įskaitant visas ES valstybes nares – priėmė 
Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. (50) ir 
jos darnaus vystymosi tikslus (DVT). Lyčių lygybė 
yra horizontalusis visų 17 visuotinių tikslų elemen-
tas ir atskiras tikslas (5 DVT – „Lyčių lygybė ir visų 
moterų ir mergaičių įgalėjimas visame pasauly-
je“) (51). Darbotvarkės iki 2030 m. 20 dalyje aiškiai 
atkreiptas dėmesys į tai, kad svarbu panaikinti su 
lytimis susijusius skirtumus ir remti lyčių lygybę, 
sistemingai integruojant lyčių aspektą, o į DVT 
sistemą taip pat įtrauktas konkretus biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą rodiklis 
(5.c.1 rodiklis).

Išsamiau apie JT darnaus vystymosi tikslus, kuriais siekiama panaikinti su lytimis 
susijusius skirtumus ir remti lyčių lygybę (2030 m. darbotvarkė, 20 straipsnis)

Darbotvarkės iki 2030 m. 20 dalyje nurodyta: Lyčių lygybės užtikrinimas bei moterų ir mergaičių 
įgalėjimas labai prisidės prie pažangos įgyvendinant visus tikslus ir uždavinius. Neįmanoma įgyven-
dinti visų žmogaus galimybių ir darnaus vystymosi, jeigu vienai žmonijos daliai ir toliau neužtikri-
namos visos žmogaus teisės ir galimybės. Moterys ir mergaitės privalo turėti vienodas sąlygas įgyti 
kokybišką išsilavinimą, naudotis ekonominiais ištekliais ir dalyvauti politiniame gyvenime ir tokias 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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pat galimybes kaip vyrai ir berniukai įsidarbinti, eiti vadovaujamas pareigas ir priimti sprendimus 
visais lygiais. Mes sieksime reikšmingai padidinti investicijas, kad galėtume užpildyti lyčių lygybės 
spragą ir sustiprinti paramą institucijoms, kuri skirta lyčių lygybei bei moterų ir mergaičių įgalėjimui 
pasauliniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Visų formų diskriminacija ir smurtas prieš moteris ir 
mergaites bus panaikinti, įskaitant vyrų ir berniukų įtraukimą. Sisteminis lyčių aspekto įtraukimas 
į darbotvarkės įgyvendinimą yra labai svarbus.

Konkretūs reikalavimai atsižvelgti į lyčių 
lygybę ES fonduose

Europos Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. 
reglamentų nustatyti įvairūs konkretūs reika-
lavimai ir užduotys valstybėms narėms ir vado-
vaujančiosioms institucijoms, kurių jos turi laikytis 
programuodamos ir įgyvendindamos ES fondų 
programas. Jie yra būtinieji reikalavimai atsi-
žvelgti į lyčių lygybę įgyvendinant ES fondų 
paramą. Vis dėlto jais taip pat galima remtis kaip 
orientyru, siekiant viršyti pagrindinius reikalavimus 
dėl visapusiško dvejopo požiūrio į lyčių lygybę 
taikymo įgyvendinant ES fondų paramą pagal 
sutarčių įsipareigojimus.

Pasiūlyme dėl Bendrųjų nuostatų reglamento 
(BNR) (COM(2018) 375 final) nustatyti reikalavimai 

apima šiuos reikalavimus:

• reikalavimą lyčių lygybę laikyti horizontaliuoju 
principu (BNR įvado 5 dalis);

• reikalavimą apibrėžti partnerius, kurie turi daly-
vauti programavimo procesuose ir įgyvendinant 
programas, įskaitant už lyčių lygybę atsakingus 
subjektus (BNR 6 straipsnis), ir

• reikalavimą vadovaujančiosioms institucijoms 
nustatyti ir taikyti nediskriminacinius, skaidrius ir 
lyčių lygybę užtikrinančius kriterijus ir procedūras 
(BNR 67 straipsnis).

Reikalavimas laikyti lyčių lygybę horizonta-
liuoju principu turi būti suprantamas kaip tikslas 
laikytis ES dvejopo požiūrio į lyčių lygybę, įskaitant 
konkrečias priemones ir lyčių aspekto integravimą 
platesne prasme.

Išsamiau apie lyčių lygybę kaip apie horizontalųjį principą (BNR, COM(2018) 375 fi-
nal, įvado 5 dalis)

Įgyvendinant fondų paramą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Są-
jungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 
straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje 
nustatytų įpareigojimų ir užtikrinti prieinamumą pagal jos 9 straipsnį ir Sąjungos teisės aktus, ku-
riais suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų 
siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti 
su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie 
bet kokios formos segregacijos.. […]”

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
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6 straipsnyje dėl partnerysčių ir daugiapakopio 
valdymo reikalaujama, dedant visas pastangas 

skatinti lyčių lygybę, įtraukti partnerius.

Išsamiau apie partnerių įtraukimą siekiant skatinti lyčių lygybę (BNR, COM(2018) 375 
final, 6 straipsnis)

1. Kiekviena valstybė narė užmezga partnerystę su kompetentingomis regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis. Partnerystė užmezgama bent su šiais partneriais:
a) miesto ir kitomis viešojo sektoriaus institucijomis;
b) ekonominiais ir socialiniais partneriais;
c) atitinkamomis įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, aplinkos apsaugos srities 
partneriais ir subjektais, atsakingais už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą.

67 straipsnyje nustatyti bendrieji reikalavimai dėl 
projektų, kuriais atsižvelgiama į lyčių aspek-
tą, atrankos kriterijų ir procedūrų, nustatytų 

aprašant „vadovaujančiosios institucijos veiksmų 
atranką“.

Išsamiau apie projektų atrankos kriterijus (BNR, COM(2018) 375 final, 67 straipsnis)

1. Vadovaujančioji institucija veiksmų atrankai nustato ir taiko nediskriminuojančius, skaidrius ir lyčių 
lygybę užtikrinančius kriterijus ir atsižvelgia į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, darnaus 
vystymosi principą bei Sąjungos aplinkos politiką pagal SESV 11 straipsnį ir 191 straipsnio 1 dalį.

Papildant Bendrųjų nuostatų reglamentą, daugiau 
reikalavimų atsižvelgti į lyčių lygybę nustatyta 
konkretiems fondams taikomuose reglamen-
tuose. Pirmiausia jie nustatyti dėl „Europos 
socialinio fondo +“ (ESF+), o dėl Europos re-
gioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos 
fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) daugiausia pakartoti yra BNR 
reglamento pasiūlyme nustatyti reikalavimai.

„Europos socialinis fondas +“ (ESF+)

„Europos socialinio fondo +“ (ESF+) reglamente 

(COM(2018) 382 final) nustatyti konkretūs tikslai, 
iš kurių vienas skirtas moterų dalyvavimo darbo 
rinkoje skatinimui ir geresnės profesinio ir asmeni-
nio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimui, įskaitant 
galimybę naudotis vaikų priežiūros paslaugomis 
(ESF+ reglamento 4 straipsnis). Jame aiškiai rei-
kalaujama imtis veiksmų siekiant skatinti vyrų ir 
moterų lygybę, pvz., reikalaujama užtikrinti lygias 
galimybes, siekiant rengimo, įgyvendinimo, stebė-
senos ir vertinimo etapais užtikrinti vyrų ir moterų 
lygybę (ESF+ reglamento 6 straipsnis).

Išsamiau apie lyčių lygybės reikalavimus ESF+ reglamente (COM(2018) 382 final)

[4 straipsnis – konkretūs tikslai]: ESF + remia šiuos konkrečius tikslus užimtumo, švietimo, socialinės 
įtraukties ir sveikatos politikos srityse ir tokiu būdu taip pat padeda siekti [būsimojo BNR] [4] straips-
nyje išdėstyto politikos tikslo – „Socialiai atsakingesnė Europa. Europos socialinių teisių ramsčio 
įgyvendinimas“: [...] iii) skatinti moteris dalyvauti darbo rinkoje, sudaryti sąlygas lengviau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, įskaitant galimybes naudotis vaikų priežiūros paslaugomis, siekti 
sveikos ir gerai pritaikytos darbo aplinkos, kurioje būtų sumažinta rizika sveikatai, skatinti darbuo-
tojus, įmones ir verslininkus prisitaikyti prie pokyčių, o vyresnius žmones – aktyviai ir sveikai gyventi.



4 skyrius. Kaip ES fondams taikyti biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą principą? 

Europos lyčių lygybės institutas26

[6 straipsnis – vyrų ir moterų lygybė, lygios galimybės ir nediskriminavimas]: “1. Pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, įgyvendinant visas programas ir vykdant pagal užimtumo 
ir socialinių inovacijų ir sveikatos dalis remiamus veiksmus jų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos 
ir vertinimo etapais užtikrinama vyrų ir moterų lygybė. Be to, įgyvendinant programas ir vykdant 
veiksmus jų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapais siekiama lygių galimybių visiems, 
nediskriminuojant dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus 
arba seksualinės orientacijos.

2. Valstybės narės ir Komisija taip pat remia bet kuriuos ESF+ tikslus atitinkančius konkrečius tikslinius 
veiksmus, kuriais raginama laikytis 1 dalyje nurodytų principų, įskaitant perėjimą nuo stacionarinės / 
institucinės globos prie globos šeimoje ar bendruomenėje.

[Įvadas]: “(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, ypač jaunimui, 
ilgalaikiams bedarbiams ir neveikliems asmenims, galimybių integruotis (arba sugrįžti) į darbo rin-
ką, be to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti darbo 
rinkos institucijų, kaip antai valstybinių užimtumo tarnybų, modernizavimą ir taip gerinti darbo 
rinkų veikimą siekiant didinti jų gebėjimus intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir rekomendacijas 
ieškant darbo ir įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus geresnę 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų priežiūros paslaugomis, 
turėtų skatinti moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios su 
kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos poreikius, ESF+ turėtų 
skatinti kurti sveiką ir tinkamą darbo aplinką;

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 8 straipsniu, skatintų 
moterų ir vyrų lygybę siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir vyrus bei vienodas jų galimybes 
visose srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, įdarbinimo sąlygas ir karjeros perspektyvas. Be 
to, jos turėtų užtikrinti, kad ESF+ teiktų visiems vienodas galimybes, nediskriminuodamas, kaip nu-
statyta SESV 10 straipsnyje, ir neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, kaip ir visus kitus, ir padėtų 
įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Į šiuos principus reikėtų laiku ir nuosekliai 
atsižvelgti svarstant visus aspektus ir visais programų pasirengimo, stebėsenos, įgyvendinimo ir 
vertinimo etapais, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų imtasi specialių veiksmų, kuriais skatinama lyčių 
lygybė ir vienodos galimybės. Be to, ESF+ turėtų skatinti pereiti nuo stacionarinės ir (arba) institu-
cinės globos prie šeimos ir bendruomeninės priežiūros, visų pirma siekiant apsaugoti asmenis nuo 
daugialypės diskriminacijos. ESF+ neturėtų remti jokių segregaciją ar socialinę atskirtį skatinančių 
veiksmų. Reglamente (ES) Nr. [būsimasis BNR] nustatyta, kad išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės 
priimamos nacionaliniu lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl kurių būtina parengti konkrečias 
ESF+ dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, nuostatas;

(33) galimybių gauti lėšų labai mažoms įmonėms, socialinės ekonomikos reikmėms ir socialinėms 
įmonėms trūkumas yra viena pagrindinių kliūčių, trukdančių pradėti verslą, visų pirma kalbant 
apie labiausiai atskirtus nuo darbo rinkos asmenis. ESF+ reglamentu nustatomos nuostatos, kurio-
mis siekiama sukurti rinkos ekosistemą, padidinti finansavimo socialinėms įmonėms galimybes ir 
galimybes gauti finansavimą ir patenkinti labiausiai to stokojančių asmenų, visų pirma bedarbių, 
moterų ir pažeidžiamų asmenų, norinčių steigti arba plėtoti nuosavas labai mažas įmones, porei-
kiai. Šis tikslas taip pat bus įgyvendinamas pasitelkus finansines priemones ir biudžeto garantiją 
naudojantis fondo „InvestEU“ socialinių investicijų ir įgūdžių politikos galimybėmis.
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Dalijimasis patirtimi su Lyčių aspekto integravimo praktikos bendrija – ESF  STANDARTAS 
(2014–2020 m.)

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Europos Komisija, bendradarbiaudama tarpvalstybiniu 
lygmeniu, įsteigė Europos socialinio fondo (ESF) Lyčių aspekto integravimo praktikos bendriją 
(GenderCoP). Ši ekspertų bendrija buvo mokymosi tinklas, kuris ESF vadovaujančiosioms ir 
tarpinėms institucijoms turėjo padėti geriau taikyti lyčių aspekto integravimo strategijas įgy-
vendinant prioritetines ESF kryptis. GenderCoP nariai parengė Europos STANDARTĄ – gaires 
apie tai, kaip įgyvendinti lyčių aspektą visuose ESF valdymo etapuose. GenderCoP STANDAR-
TAS buvo išbandytas keturiose valstybėse narėse: Belgijoje (Flandrijoje), Čekijoje, Suomijoje 
ir Švedijoje. Europos Komisija oficialiai patvirtino šį standartą ir taip paragino, kad jį taikytų 
visos valstybės narės.

ES fondų 2007–2013 m. laikotarpiu parengtu STANDARTU siekiama pateikti gaires, kaip pro-
gramuoti ir įgyvendinti ESF programas, kuriose atsižvelgiama į lyčių aspektą. Šiuo laikotarpiu 
Europos socialiniam fondui (ESF), palyginti su visais kitais fondais, taikyti konkretesni su lyčių 
aspektu susijusio įgyvendinimo tikslai ir užmojai. STANDARTE pateikta itin vertingos patirties, 
paaiškinimų ir geriausios praktikos pavyzdžių, kaip lyčių lygybę galima integruoti į ESF proce-
dūras ir prioritetus. Juo galima naudotis kaip lyčių aspekto integravimo į ESF vadovu ir esamos 
praktikos vertinimo bei stebėsenos priemone. Pavyzdžiui, STANDARTE nustatyti reikalavimai 
dėl lyčių aspekto integravimo ir konkrečių ESF veiksmų Europos ir nacionaliniu lygmenimis. 
Nacionaliniu lygmeniu reikalavimai nustatyti nacionalinėms arba subnacionalinėms veiksmų 
programoms, nacionaliniam arba subnacionaliniam įgyvendinimui ir projektams. Aprašant 
ESF, STANDARTE taikomas bendrasis modelis.

STANDARTE taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad svarbu nuosekliai integruoti lyčių aspektą 
į ES fondų procedūras, pradedant nuo ES lygmens (biudžeto ir reglamentų), iki prioritetų ir 
„tolesnių“ lygmenų (valstybių narių planavimo, programavimo ir projektų sąlygų bei atrankos 
kriterijų nustatymo). Kadangi lyčių lygybė yra universalusis tikslas, būtina užtikrinti nuoseklumą 
įvairiais politikos lygmenimis. STANDARTAS buvo parengtas, kad lyčių lygybė ir dvejopas lyčių 
lygybės požiūris būtų nuosekliai integruojamas visuose ESF valdymo etapuose. Labai svarbu 
užtikrinti įvairių politikos ciklų ir procedūrų nuoseklumą. Tai būtina todėl, kad kiekvienas ly-
gmuo yra tolesnio lygmens pagrindas. Neužtikrinus nuoseklumo, vykdant ES fondų lėšomis 
finansuojamus projektus negalima sėkmingai integruoti lyčių lygybės aspekto.

Daugiau informacijos apie STANDARTĄ rasite spustelėję čia.

Daugiau informacijos ir daugiau GenderCoP dokumentų rasite spustelėję čia.

http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-a-standard-on-gender-mainstreaming/index.html
http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-gender-mainstreaming-is-important-in-the-esf/its-an-obligation-esf-and-gender-equality-regulations/index.html
http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-a-standard-on-gender-mainstreaming/index.html
http://standard.gendercop.com/efs-thematics/index.html
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Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir 
Sanglaudos fondas

Konkrečiai Europos regioninės plėtros fondui 
(ERPF) ir Sanglaudos fondui skirtame reglamente 
(COM(2018) 372 final), laikantis BNR (52) (įvado 5 
dalyje) pateiktos apibrėžties, pakartotas reikala-
vimas laikyti lyčių lygybę horizontaliuoju principu.

(52)  Dokumente COM(2018) 372 final nurodyta: (5) įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, 
nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus 
subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų įpareigojimų ir užtikrinti prieinamumą pagal jos 9 straipsnį ir Sąjungos teisės ak-
tus, kuriais suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų 
nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet 
kokios segregacijos. [...]”

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP)

Konkrečiai Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) skirtame reglamente (COM(2018) 392 fi-
nal) pakartota būtinybė prireikus įtraukti už lyčių 
lygybę atsakingas įstaigas kaip partnerius (94 
straipsnis). Jame taip pat nustatytas reikalavimas, 
kad vadovaujančiosios institucijos informuotų 
vyrų ir moterų lygybę skatinančias įstaigas apie 
galimybes gauti finansavimą (110 straipsnis).

Išsamiau apie BŽŪP / EŽŪFKP reglamente (COM(2018) 392 final) nustatytą reikalavimą 
informuoti lyčių lygybės srityje veikiančias įstaigas apie galimybes gauti finansavimą

[94 straipsnis – procedūriniai reikalavimai]: “[…] 3. Kiekviena valstybė narė užmezga partnerystę su 
kompetentingomis regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis. Partnerystėje dalyvauja bent šie 
partneriai:
a) atitinkamos valdžios institucijos;
b) ekonominiai ir socialiniai partneriai;
c) atitinkamos įstaigos, atstovaujančios pilietinei visuomenei, ir įstaigos, atsakingos už socialinės 
įtraukties, pagrindinių teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą.
Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į BŽŪP [bendros žemės ūkio politikos] strateginių planų 
rengimą.

[110 straipsnis – vadovaujančioji institucija, koordinavimas ir valdymas]: 2. Vadovaujančioji institucija 
atsako už efektyvų, veiksmingą ir tinkamą BŽŪP strateginio plano administravimą ir įgyvendinimą. 
Ji visų pirma užtikrina, kad: […] k) BŽŪP strateginis planas būtų viešinamas, be kita ko, pasitelkiant 
nacionalinį BŽŪP tinklą, – galimi paramos gavėjai, profesinės organizacijos, ekonominiai ir socia-
liniai partneriai, lyčių lygybę skatinančios įstaigos ir atitinkamos nevyriausybinės organizacijos, 
įskaitant aplinkosaugos organizacijas, būtų informuojami apie BŽŪP strateginio plano siūlomas 
galimybes ir prieigos prie BŽŪP strateginio plano finansavimo taisykles, taip pat paramos gavėjai 
ir visuomenė būtų informuojami apie Sąjungos paramą, kuri skiriama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai 
pagal BŽŪP strateginį planą.

Reikiamos ES fondų sąlygos

BNR IV priede nustatyta su bendruoju politikos 
tikslu „socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant 
Europos socialinių teisių ramstį“ susijusi būtinybė, 
įgyvendinant ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondui tai-
komą reikiamą sąlygą, parengti „nacionalinę lyčių 

lygybės strateginę programą“ (pagal BNR pasiūly-
mo 11 straipsnio 1 dalį). Ją parengti būtina tik jei 
valstybė narė pagal veiksmų programą pasirenka 
įgyvendinti kurį nors iš šių dviejų konkrečių tikslų:

• ERPF 4.1: darbo rinkų veiksmingumo didinimas 
ir kokybiško užimtumo galimybių gerinimas 
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plėtojant infrastruktūrą arba
• ESF+ 4.1.3: moterų dalyvavimo darbo rinkoje, 

geresnės profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros, įskaitant galimybes naudotis 
vaikų priežiūra, sveikos ir tinkamai pritaikytos 
darbo aplinkos, kurioje sprendžiamos sveikatos 
sutrikimų rizikos, darbuotojų, įmonių ir vers-
lininkų prisitaikymo prie pokyčių problemos 
ir skatinamas sveikas senėjimas bei vyresnių 
žmonių aktyvumas, skatinimas.

Kalbant apie vieno iš šių dviejų konkrečių valstybės 
narės pasirinktų tikslų finansavimą pažymėtina, kad 
jos nacionalinė strateginė lyčių lygybės politikos 
sistema nacionaliniu lygmeniu turi atitikti šiuos 
reikalavimus (BNR IV priedo lentelė – teminės rei-
kiamos sąlygos, taikytinos ERPF, ESF+ ir Sanglaudos 
fondui – 11 straipsnio 1 dalis:

1. remiantis įrodymais nustatomos lyčių lygybės 
problemos (žr. 2 priemonę);

2. pateiktos priemonės, kuriomis mažinami 
su lytimis susiję skirtumai užimtumo, darbo 
užmokesčio bei pensijos srityse, skatinama 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvy-
ra, įskaitant galimybių naudotis ikimokykliniu 
ugdymu ir priežiūra gerinimą, ir nustatyti 
tikslai (žr. 3, 4 ir 6 priemones);

3. nustatyta strateginės politikos programos 
(6 priemonė) ir duomenų rinkimo metodų 
(žr. 8 ir 11 priemones) stebėsenos, vertinimo 
ir peržiūros tvarka ir

4. nustatyta užtikrinimo, kad sistemos plana-
vimas, įgyvendinimas, stebėsena ir peržiūra 
būtų vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant 

su lyčių lygybės subjektais, socialiniais partne-
riais ir atitinkamomis pilietinės visuomenės 
organizacijomis, tvarka (žr. 5 priemonę).

Papildomi šaltiniai

©
 E

IG
E

Sužinokite daugiau apie ES darbą ir politiką lyčių 
lygybės srityje:

• Lyčių lygybė Europos Sąjungoje
• Europos lyčių lygybės institutas

Susipažinkite su Komisijos pasiūlymu dėl 2021–
2027 m. reglamentų:

• Bendr ų jų  nuos t a t ų  reg lament as 
(COM(2018) 375 final)

• ESF+ reglamentas (COM(2018) 382 final)
• ERPF ir Sanglaudos fondo reglamentas 

(COM(2018) 372 final)
• BŽŪP / EŽŪFKP reglamentas (COM(2018) 392 fi-

nal)
• Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 

(EJRŽF) reglamentas (COM(2018) 390 final)

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://eige.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:390:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:390:FIN
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Nacionalinis ir (arba) subnacionalinis 
programavimas ir projektų lygmens 
parama

2 priemonė. Lyčių nelygybės ir lyčių poreikių analizė 
nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis

Įvadinė informacija apie priemonę

Šia priemone pateikiamos gairės, kaip įvertinti 
lyčių nelygybę ir lyčių poreikius ES fondų progra-
mose. Ji skirta naudotis ES valstybėms narėms ir 
vadovaujančiosioms institucijoms nacionaliniu ir 
subnacionaliniu lygmenimis.

Norint veiksmingai atsižvelgti į lyčių lygybę per visą 
programavimo laikotarpį, pirmiausia svarbu atlikti 
lyčių aspekto analizę. Kad poveikio lytims vertini-
muose būtų galima aprašyti dabartinę tikslinių 
grupių padėtį, yra ieškoma patikimų duomenų 
ir jie yra naudojami. Atliekant šiuos vertinimus, 
nustatomi konkretūs skirtumai ir nelygybė, ypač 
susiję su regionine ekonomine plėtra, dalyvavimu 
darbo rinkoje, nemokamu darbu, taip padedant 
gerinti priežiūros paslaugų teikimą ir praktiką, 
siekiant pagerinti moterų ir vyrų profesinio ir asme-
ninio gyvenimo pusiausvyrą. Mažinti ekonominius 
moterų ir vyrų skirtumus taip pat svarbu imantis 
intervencinių priemonių, susijusių su investicijomis 
į infrastruktūrą arba konkrečiais ekonomikos (pvz., 
žuvininkystės ir žemės ūkio) sektoriais.

ES fondams lyčių aspekto analizė yra būtina siekiant:

• skatinti taikyti dvejopą požiūrį į lyčių lygy-
bę. Pagal Europos Komisijos priimtą dvejopą 
požiūrį konkretūs veiksmai yra vienas iš būdų 
tiesiogiai naikinti esamas nelygybės apraiškas, 
o lyčių aspekto integravimas yra ilgalaikė stra-
tegija, kuria siekiama sustiprinti lyčių lygybės 
politikos formavimą. Siekiant mažinti su lytimis 
susijusius skirtumus ir skatinti lygybę, taip pat 
galima rengti specialius projektus. Lyčių nelygy-
bė yra pagrindinė ES fondų sritis, kurioje reikia 
imtis veiksmų. Atliekant socialinę ir ekonominę 
lyčių aspekto analizę, nustatomi moterų ir vyrų 
skirtumai bei konkretūs moterų ir vyrų poreikiai. 

Todėl ją atlikti reikia, kad remiantis informacija 
būtų galima nustatyti ir pagrįsti veiksmų pro-
gramų prioritetus. Nustatant partnerystės 
sutarčių, veiksmų programų ir projektų tikslus 
bei rodiklius, būtina remtis lyčių aspekto analize 
ir vertinimais;

• užtikrinti kokybę ir veiksmingumą. ES fon-
dais turi būti naudojamasi kuo veiksmingiau 
visos visuomenės naudai. Todėl, naudojan-
tis ES fondų finansais, norint įgyvendinti ES 
strateginius ekonomikos augimo, užimtumo ir 
socialinės įtraukties tikslus, šių fondų parama 
reikėtų naudotis, siekiant kartu skatinti lyčių 
lygybę ir užtikrinti geresnius rezultatus vyrams 
ir moterims, atsižvelgiant į visą jų įvairovę. Po-
veikio lytims vertinimai turėtų būti įtraukiami 
į pirminius vertinimus, socialinę ir ekonominę 
analizę, nustatant tikslus ir rodiklių sistemas, 
kuriais remiamasi įgyvendinant fondus ir nu-
statant ES fondų stebėsenos, vertinimo bei 
ataskaitų teikimo procesų struktūrą. Išanalizavus 
nelygybės priežastis, galima nustatyti su lytimis 
susijusius tikslus ir imtis veiklos, kuria padedama 
siekti bendrųjų strateginių tikslų;

• atkreipti dėmesį į mažiau privilegijuotų 
arba nepalankesnėje padėtyje esančių 
moterų ir vyrų grupes. Atliekant lyčių aspekto 
analizę, atsižvelgiama į skirtingą moterų ir vyrų 
patirtį ir skirtingas jų ypatybes, pvz., amžių, 
pajamas, skurdo lygį, miesto ar kaimo vietovę, 
negalią, rasę arba etninę kilmę. Ši daugialypė 
kasdienį moterų ir vyrų gyvenimą veikiančių 
ypatybių analizė yra labai svarbi norint suprasti 
nelygybę. Be to, tokia informacija labai svarbi 
rengiant ES fondų programas ir projektus, 
kuriose būtų atsižvelgiama į šiuos skirtumus ir 
todėl būtų pasiekiami veiksmingesni rezultatai;

• atsižvelgti į konkrečius vietos duomenis. 
Labai svarbus subnacionalinių programų ir 
vietos projektų informacijos šaltinis yra vietos 
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darbo rinka. Šie duomenys turėtų atspindėti 
skirtingą moterų ir vyrų padėtį, atsižvelgiant 
į pasiskirstymą užimtumo srityje ir sektoriuose, 
galimybę naudotis vietos vaikų priežiūros paslau-
gomis ir kita socialinės rūpybos infrastruktūra, 
transporto integravimo lygį, vietoje teikiamas 
mokymo paslaugas ir gebėjimų ugdymo skir-
tumus, esamą darbo užmokesčio skirtumą, 
mokamo ir nemokamo darbo pasiskirstymą ir 
laiko naudojimo tyrimų informaciją.

Lyčių nelygybės ir poreikių vertinimo ir 
analizės etapai

Analizuoti poreikius ir nustatyti strateginius tikslus, 
rengiant ES fondų veiksmų programas, galima 
įvairiomis priemonėmis, pvz., atliekant stiprybių, 
silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę.

Apskritai pažymėtina, kad nuosekliai taikomam 
priemonių rinkiniui sukurtas bendrasis lyčių lygy-
bės aspekto integravimo į ES fondus modelis. Vis 
dėlto kalbant apie įgyvendinimo sistemą, esama 
didelių nacionalinių skirtumų, pvz.:

• susijusių su programomis; kai kurios valstybės 
narės arba regionai rengia „programas“, rem-
damiesi bendraisiais teminiais veiksmų progra-
mose nustatytais prioritetais. Šias programas 
dažnai vykdo skirtingos ministerijos arba jų 
departamentai;

• susijusių su veiksmų planais; kitos valstybės 
narės, remdamosi veiksmų programomis, rengia 
„veiksmų planus“, kurie yra vykdomi valstybių 
narių regionuose;

• susijusių su konkursais; trečiasis įgyvendinimo 
variantas yra konkurso skelbimas dėl projektų, 
tiesiogiai remiantis veiksmų programų priori-
tetais, nedalyvaujant tarpinėms institucijoms 
(pvz., ministerijoms).

Dėl šių skirtingų procedūrų ir sistemų įgyvendinimo 
reikalavimai gali būti nustatomi ne programoje 
arba veiksmų plane, bet kituose įgyvendinimo 
reglamentavimo dokumentuose. Vis dėlto nuo-
sekliai taikomų priemonių rinkinyje nustatytus 
bendruosius principus ir reikalavimus galima taikyti 
neatsižvelgiant į įgyvendinimo sistemą.

Norėdami užtikrinti tikslią, aktualią lyčių nelygy-
bės ir poreikių analizę ir vertinimą, atlikite toliau 
nurodytus žingsnius.

1 žingsnis. Surinkite informaciją ir 
suskirstytus duomenis apie tikslinę grupę

Apsvarstykite galimybę bet kokią analitinę veiklą 
grįsti suskirstytais duomenimis. Tai reiškia, kad 
statistiniai duomenys apie tikslinę grupę yra su-
skirstyti pagal tokias ypatybes, kaip lytis, amžius, 
rasė, etninė kilmė, negalia, socialinė ir ekonominė 
padėtis, išsilavinimo lygis, užimtumas įvairiuose 
sektoriuose, verslumas įvairiuose sektoriuose, 
darbo užmokesčio dydis, ir kitus svarbius veiks-
nius. Rinkdami šiuos duomenis, atminkite kelis 
pagrindinius principus:

• svarbu, kad duomenys visada būtų suskirstyti 
pagal lytis – tai svarbiausia bendroji klasifikacija. 
Pavyzdžiui, rinkdami statistinius duomenis apie 
„jaunimą“ arba „vyresniojo amžiaus žmones“, 
įsitikinkite, kad tikslinė grupė yra suskirstyta 
pagal lytis;

• be kiekybinių duomenų apie konkrečias ypaty-
bes, analizuojant reikia atsižvelgti į kiekybinius 
žmonių patirties duomenis. Labai svarbu nu-
statyti, kaip įvairūs žmonės skirtingai naudojasi 
paslaugomis ir kokių išteklių reikėtų skirti, kad 
šiuos skirtumus būtų galima panaikinti;

• taip pat reikia kiekybinių mokslinių tyrimų, kad 
būtų galima nustatyti nelygybės priežastis, – 
tik supratę šias pagrindines priežastis galime 
užtikrinti, kad projektais būtų prasmingai ska-
tinama didesnė lygybė. Pavyzdžiui, viešosiomis 
erdvėmis ir viešuoju transportu įvairūs žmonės – 
vyresniojo amžiaus moterys ir vyrai, jaunesnės 
moterys ir vyrai, vaikai, tėvai ir prižiūrėtojai, 
į darbą vykstantys žmonės – naudojasi skirtingai, 
atsižvelgiant į paros laiką, jų pajamų dydį, darbo 
ir vaikų priežiūros sąlygas ir pan. Atliekant lyčių 
aspektu grindžiamą analizę, būtina išsamiai 
įvertinti, ką iš įvairių duomenų galima sužinoti 
apie kasdienį žmonių gyvenimą;

• siekiant išsamiai išsiaiškinti vietos realijas, svarbu 
naudoti informaciją iš įvairių šaltinių (pvz., vietos 
ir subnacionalinių tyrimų arba konsultacijų) ir 
derinti įvairius duomenų šaltinius (pvz., duome-
nis iš statistikos tarnybų, akademinių darbų ir 
politikos ataskaitų);

• jei duomenų apie rasę arba etninę kilmę, am-
žių, negalią arba lytį nėra, tai reikėtų nustatyti 
kaip trūkumą. Į programas ir vietos projektus 
būtų galima įtraukti esamų duomenų gerinimo 
veiklą. Nustatant projektų tikslus ir rengiant 
ataskaitas būtų galima atsižvelgti į duomenų 

https://www.includegender.org/toolbox/plan-and-prepare/swot/
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gerinimo pastangas;
• su lytimis susiję duomenys apie profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyrą padeda geriau 
suprasti, kaip darbo ir priežiūros atsakomybė 
pasiskirsčiusi tarp vyrų ir moterų. Iš užimtumo 
ir laiko naudojimo duomenų galima sužinoti 
apie lyčių aspektu grindžiamas mokamo ir 
nemokamo darbo tendencijas;

• kiekvieną analizę itin svarbu pritaikyti prie 
vietos aplinkybių, taip pat analizuojant vietos 
duomenis. Šiuo tikslu į veiklą galima įtraukti 
nacionalinius arba vietos lyčių srities ekspertus, 
konsultuojantis su pilietinės visuomenės orga-
nizacijomis, ypač su moterų organizacijomis, 
remiantis nacionaliniais moksliniais tyrimais ir 
trianguliuojant informaciją.

Naudingi šie duomenų šaltiniai:

• lyčių lygybės indeksas (53) – jame pateikiami 
duomenys iš visų ES valstybių narių aštuonio-
se srityse: darbas, pinigai, žinios, laikas, galia, 
sveikata, smurtas prieš moteris ir daugialypė 
nelygybė;

• EIGE lyčių statistikos duomenų bazė (54) – tai 
išsamių žinių apie lyčių statistiką ir informa-
cijos apie įvairius moterų ir vyrų (ne)lygybės 
aspektus centras;

• Eurostato lyčių statistikos duomenys (55) – lengvai 
suprantama statistinė informacija, pateikiama 
kartu su aiškinamuoju statistikos žodynėliu ir 
nuorodomis į išsamesnę informaciją, naujausius 
duomenis ir metaduomenis.

2 žingsnis. Nustatykite esamą lyčių nelygybę 
ir pagrindines jos priežastis

Surinkus duomenis, kurių reikia norint aiškiai 
suprasti tikslinės grupės padėtį, svarbu nustatyti 
esamą lyčių nelygybę ir jos priežastis. Šiame žings-
nyje atsakykite į pagrindinius toliau pateikiamus 
klausimus. Šiais klausimais konkrečiai siekiama 
labiau atkreipti dėmesį į profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą. Jais galima remtis papildant 
bendrąją analizę, siekiant nustatyti moterų ir vyrų 

(53)  Europos lyčių lygybės institutas (2019 m.), Gender Inequality Index (Lyčių nelygybės indeksas), Vilnius, EIGE. Galima susipažinti adresu 
https://eige.europa.eu/gender-equality-index.

(54)  Europos lyčių lygybės institutas (2019 m.), Gender Statistics Database (Lyčių statistikos duomenų bazė), Vilnius, EIGE. Galima susipažinti 
adresu Galima susipažinti adresu https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs.

(55)  Eurostatas (2019 m.), Gender Statistics (Lyčių statistika), Briuselis, Eurostatas. Galima susipažinti adresu https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Gender_statistics.

(56)  Dėl išsamesnių gairių žr. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-sensiti-
ve-analysis.

nelygybę išteklių (darbo, pinigų, galios, sveikatos, 
gerovės, saugumo, žinių bei švietimo, laiko ir 
pan.) naudojimosi srityje ir tai, kaip jie naudojasi 
pagrindinėmis teisėmis (pilietinėmis, socialinėmis 
ir politinėmis). (56)

Bendrieji užduotini klausimai

• Kaip skiriasi moterų ir vyrų dalyvavimas darbo 
rinkoje? Kuriose užimtumo srityse dominuoja 
moterys arba vyrai?

• Kaip skiriasi moterų ir vyrų darbo užmokestis? 
Ar yra reikšmingų su moterų ir vyrų darbu ne 
visą darbo laiką susijusių skirtumų? Ar daugiau 
moterų nei vyrų dirba daugiau nei vieną darbą 
ne visą laiką?

• Ką iš naudojimosi paslaugomis ir laiko naudo-
jimo duomenų galime sužinoti apie tai, kaip 
moterys ir vyrai paskirsto savo laiką? Ką iš to 
galime sužinoti apie vietos paslaugų trūkumus, 
atsižvelgiant į galimybes jomis naudotis ir jų 
teikimo laiką?

• Ar daugiau moterų nei vyrų prižiūri vaikus arba 
kitus šeimos narius? Kurios moterų ir vyrų 
amžiaus grupės labiau užsiima nemokama 
priežiūra? Pavyzdžiui, ar vaikus prižiūri daugiau 
jaunesnės moterys nei vyrai? Ar vyresniojo 
amžiaus vyrai prižiūri savo sutuoktines? Kokio-
mis paslaugomis būtų galima padėti įvairiems 
žmonėms atlikti šiuos vaidmenis ir pagerinti 
šių žmonių gerovę?

Konkrečiai su Europos regioninės plėtros fondu 
(ERPF) ir Sanglaudos fondu susiję klausimai

• Kokie yra su moterimis ir vyrais susiję skirtumai 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje?

• Kokie yra su moterimis ir vyrais susiję skirtu-
mai mokslinių tyrimų, inovacinių pajėgumų ir 
pažangiųjų technologijų diegimo srityse?

• Kaip skiriasi moterų ir vyrų gebėjimai ir vers-
lumas?

• Kaip infrastruktūra ir IRT sprendimai galėtų 
padėti atsižvelgti į priežiūros poreikius, ugdyti 
gebėjimus ir didinti užimtumo galimybes?

https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Thematic_glossaries
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-sensitive-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-sensitive-analysis
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• Ar reikia stiprinti su fondų įgyvendinimu susiju-
sių programų institucijų gebėjimus atsižvelgti 
į lyčių aspektą?

Konkrečiai su Europos socialiniu fondu + (ESF+) 
susiję klausimai

• Ar yra su lytimis susijusių skirtumų nedirbančio 
jaunimo, darbo ieškančių moterų bei vyrų ir 
neaktyvių asmenų grupėse?

• Ar savarankiška veikla ir socialinė ekonomika 
skirta tiek moterims, tiek vyrams?

• Ar reikia daugiau prie konkrečių poreikių pri-
taikytos paramos moterų ir vyrų grupėms 
atitikties darbo rinkos poreikiams, pokyčių ir 
judumo srityse?

• Ar iš esamų duomenų matyti, kad su profesi-
nio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra susiję 
sunkumai riboja moterų užimtumo galimybes?

Konkrečiai su Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondu (EJRŽF) ir bendra žemės ūkio 
politika (BŽŪP) susiję klausimai

• Kokių esama su žuvininkystės sektoriuje dirban-
čiomis moterimis ir vyrais susijusių skirtumų? 
Kuriose užimtumo srityse dominuoja moterys 
arba vyrai?

• Kokie yra moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumai? Ar yra reikšmingų su moterų ir vyrų 
darbu ne visą darbo laiką susijusių skirtumų?

• Ar yra su lytimis susijusių skirtumų gebėjimų 
ir verslumo srityse?

• Ar reikia ypatingą dėmesį skirti tam, kad būtų 
užtikrintos tokios ūkininkaujančių moterų pa-
jamos, iš kurių jos galėtų išgyventi?

• Ar reikia gerinti ūkininkių padėtį vertės gran-
dinėje?

• Ar reikia pritraukti ūkininkauti jaunų moterų ir 
vyrų ir sudaryti palankesnes sąlygas jų verslo 
plėtrai kaimo vietovėse?

Konkrečiai su Europos žemės ūkio fondu kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) susiję klausimai

• Kaip skiriasi moterų ir vyrų užimtumas regi-
oniniu ir (arba) subnacionaliniu lygmenimis? 
Kuriose užimtumo srityse dominuoja moterys 
arba vyrai?

• Kokie yra ūkininkaujančių moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumai?

3 žingsnis. Pasikonsultuokite tiesiogiai su 
tikslinėmis grupėmis

Svarbu apsvarstyti galimybę tiesiogiai pasikonsul-
tuoti su tikslinėmis grupėmis. Pirmiausia svarbu 
užtikrinti, kad, rengiant veiksmų programas, pa-
siūlymus dėl programų intervencinių priemonių 
ir projektus, būtų konsultuojamasi su moterų 
organizacijomis ir atsižvelgiama į jų nuomonę. 
Pravartu užduoti šiuos klausimus:

• Kokios yra atitinkamos grupės gyvenimo realijos, 
lūkesčiai ir poreikiai?

• Ar jie skiriasi moterų ir vyrų atžvilgiu?
• Ar planuojama intervencine priemone atsi-

žvelgiama ir į vyrų, ir į moterų poreikius? Ar ja 
atsižvelgiama į skirtingus jų interesus, vaidmenis 
ir padėtį?

• Kaip intervencinėmis priemonėmis būtų galima 
padėti atsižvelgti į moterų ir vyrų poreikius?

4 žingsnis. Padarykite išvadas

Atsižvelgiant į surinktus duomenis, nelygybę, 
nustatytas pagrindines priežastis ir konsultacijas 
su suinteresuotaisiais subjektais, galima padaryti 
įrodymais grindžiamas analizės išvadas, kuriomis 
būtų galima grįsti veiksmingas programas ir pro-
jektus. Lyčių nelygybę ir poreikius svarbu susieti 
su nacionaline ir subnacionaline lyčių politika ir 
tikslais. Pagrindiniai užduotini klausimai yra šie:

• Kokie bus intervencinės priemonės padariniai 
tikslinei grupei, darbo rinkai arba projektui?

• Kokią įtaką lyčių skirtumai gali turėti galimy-
bėms pasiekti ES fondų tikslus intervencinės 
priemonės srityje?

Darant išvadas taip pat svarbu gauti vietos eks-
pertinių žinių, įtraukiant nacionalinius ir (arba) 
vietos lyčių srities ekspertus, pilietinės visuome-
nės organizacijas, ypač moterų organizacijas, ir 
trianguliuoti informaciją, remiantis nacionaliniais 
moksliniais tyrimais.

Apsvarstykite, kokią įtaką intervencinei priemo-
nei dėl vyrams ir moterims priskiriamų su lytimis 
susijusių vaidmenų turi moterų ir vyrų nelygybė 
galimybių naudotis ištekliais (darbo, pinigų, galios, 
sveikatos, gerovės, saugumo, žinių ir išsilavinimo, 
laiko ir pan.) ir naudojimosi pagrindinėmis teisėmis 
(pilietinėmis, socialinėmis ir politinėmis teisėmis) 
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srityse. Pagrindiniai užduotini klausimai:

• Ar taikant pasiūlytą intervencinę priemonę pasi-
keis nemokamo ir mokamo darbo pasiskirstymas 
tarp moterų ir vyrų? Jei taip, kokius pokyčius ši 
priemonė paskatins? Ar ji sumažins su lytimis 
susijusius skirtumus? Ar dėl jos padidės vyrų 
aktyvumas nemokamo priežiūros darbo srityje?

• Ar taikant pasiūlytą intervencinę priemonę 
pasikeis atstovavimas moterims sprendimus 

priimančiose įstaigose? Jei taip, kokie bus po-
kyčiai?

• Ar pasikeis moterų ir vyrų pajamų pasiskirstymo 
nelygybė? Jei taip, kokie bus pokyčiai?

• Ar bus padidintas moterų darbo visą darbo 
laiką lygis? Jei taip, kokie bus pokyčiai?

• Ar sumažės lyčių segregacija darbo rinkoje? Jei 
taip, kokie bus pokyčiai?

• Ar sumažės su naudojimusi ištekliais susijusi 
moterų ir vyrų nelygybė? Jei taip, kaip ji sumažės?

Švedija. Lyčių aspekto integravimas rengiant nacionalines programas

Siekdamas įvertinti lyčių lygybės poreikius, 
Švedijos Europos socialinis fondas (ESF) naci-
onalinės politikos lygmeniu naudoja kontrolinį 
sąrašą. Ši analizė suteikia galimybę įgyvendi-
nant ESF paramą labai veiksmingai atsižvelg-
ti į skirtingus visų gyventojų poreikius, nes 
kontrolinis sąrašas atskleidžia tiek moterų, 
tiek vyrų padėtį ir poreikius. Ši informacija 
yra labai svarbi rengiant partnerystės sutartis 
bei veiksmų programą ir užtikrina, kad jomis 
būtų gerinama tiek moterų, tiek vyrų gerovė. 
Remiantis pagal lytis suskirstytais duomenimis 
ir lyčių aspektu grindžiama statistine analize, kiekvienoje prioritetinėje (pvz., transporto, vers-
lumo, jaunimo užimtumo) srityje būtina aprašyti moterų ir vyrų padėtį. Jei atliekant šią analizę 
nustatomos skirtingos moterų ir vyrų atsakomybės sritys ir poreikiai, parengiami rodikliai, 
kuriais galima atsekti, kaip programos įgyvendinimo laikotarpiu keičiasi moterų ir vyrų padė-
tis. Pavyzdžiui, buvo nustatyta, kad su moterimis ir vyrais susijusių skirtumų yra šiose srityse:

• kelionės trukmės;
• darbo valandų;
• verslumo lygio ir
• užimtumo, sveikatos ar švietimo tendencijų.

Švedijos ESF analizuoja šių skirtumų priežastis ir poveikį. Kaip pagrindiniai analizę padedantys 
atlikti partneriai įtraukiamos lyčių lygybės bei moterų teisių srityse dirbančios organizacijos ir 
lyčių lygybės bei žmogaus teisių ekspertai. Vertinant moterų ir vyrų, atsižvelgiant į visą jų įvai-
rovę, gyvenimo realijas, atliekama socialinė ir ekonominė analizė bei SSGG analizė. Remiantis 
analize, partnerystės sutartyje ir veiksmų programoje nustatomi lyčių lygybės tikslai.

Švedijos patirtis taip pat rodo, kad nepakanka vien nustatyti moterų ir vyrų skaičius. Norint 
geriau suprasti įvairių nelygybės apraiškų tarpusavio sąsajas ir pagerinti tų žmonių gyvenimą, 
kuriems to labiausiai reikia, lytis būtina susieti su kitais socialiniais ir demografiniais rodikliais, 
pvz., amžiumi, vietove, išsilavinimo lygiu, socialine ir ekonomine padėtimi, rase, etnine kilme 
ir kitomis ypatybėmis.

Nacionaliniu politikos lygmeniu taikant Švedijos ESF kontrolinį sąrašą:
• nustatomi lyčių skirtumai ir pagrindinės jų priežastys;
• aprašomos lyčių problemos įvairiose intervencinių priemonių, struktūrų ir procesų, pvz., 

biudžeto klausimų ir sprendimų priėmimo, srityse;
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• lyčių lygybė integruojama ne į vieną atskirą analizės dalį, bet į visus jos etapus;
• užtikrinama, kad atliekant preliminarią socialinę ir ekonominę analizę būtų įvertinami mo-

terų ir vyrų skirtumai kiekvienoje gyvenimo srityje;
• atsižvelgiama į moterų ir vyrų ekonomines ir socialines sąlygas (pvz., ekonomikos krizės 

poveikį lytims, su lytimis susijusį poveikį galimybėms naudotis ištekliais, mokamo ir nemo-
kamo darbo pasiskirstymui ir pan.).

• nagrinėjama, kiek pasiekti ES ir nacionaliniai lygybės tikslai, taip pat likusios kliūtys, dėl 
kurių jų negalima visiškai įgyvendinti;

• nustatomi konkretūs tikslai, kurių siekiant galima konkrečiai šalinti nelygybę, nustatytą 
atliekant socialinę ir ekonominę analizę;

• užtikrinama, kad į visus tikslus būtų įtraukiamas lygybės aspektas, užduodant šiuos klausimus:
– į kuriuos lyčių lygybės aspektus reikia atsižvelgti? (primenama, kad tikslai gali būti neveiks-

mingi arba kontraproduktyvūs, jei daroma prielaida, kad jie yra neutralūs lyčių atžvilgiu); ir
– ar tikslai didina nelygybę? Pavyzdžiui, jei profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 

gerinimo pastangos dedamos atsižvelgiant tik į moteris, ar dėl to gali sustiprėti stereotipai 
ir įsitvirtinti lyčių vaidmenys?

• parengiami vertinimui tinkami lyčių lygybės rodikliai, kuriais remiantis galima stebėti po-
kyčius siekiant tikslų;

• įtraukiami už lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą atsakingi partneriai, taip pat 
lygybės srityje dirbančios pilietinės visuomenės organizacijos;

• įtraukiami stebėsenos komitete dirbantys subjektai, atsakingi už lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą, taip pat lygybės srityje dirbančios pilietinės visuomenės organizacijos;

• užtikrinama, kad būtų parengtas vadovybei ir kitiems darbuotojams skirtas gebėjimų sti-
prinimo lyčių lygybės srityje planas;

• sukuriama paramos struktūra, kurią taikant galima padėti įgyvendinti horizontalųjį lygybės 
principą;

• į metines ir kitas ataskaitas bei vertinimus įtraukiama informacija apie konkrečias lyčių 
lygybės skatinimo ir lyčių aspekto integravimo pastangas;

• reikalaujama turėti su lyčių lygybe susijusių gebėjimų viešojo pirkimo procesuose, atliekant 
ex-ante vertinimus, mokymosi vertinimus ir ex-post vertinimus.

Daugiau informacijos apie Švedijos ESF rasite spustelėję čia.

Papildomi šaltiniai

Susipažinkite su lyčių aspekto analizės priemo-
nėmis:

• 4R metodas
• SSGG analizė

Išsamesnė informacija:

• Lyčių aspekto analizė

• Lyčių aspekto integravimo koncepcijos ir api-
brėžtys

• Su lyčių aspektu susijęs poveikis užimtumui, 
darbo rinkos politikai ir reformoms

• Lyčių aspekto integravimas ir verslumas
• Lyčių aspekto integravimas žemės ūkio ir kaimo 

plėtros srityse
• Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas
• EIGE lyčių aspektu grindžiamos institucijų per-

tvarkos priemonių rinkinys

https://www.esf.se/sv/Sidhuvud/The-swedish-ESF-council/
http://www.includegender.org/toolbox/map-and-analyse/4r-method/
http://www.includegender.org/toolbox/plan-and-prepare/swot/
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/entrepreneurship
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/resources/italy/work-life-balance-measures-help-reconcile-work-private-and-family-life
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/institutional-transformation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/institutional-transformation


4 skyrius. Kaip ES fondams taikyti biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą principą? 

Europos lyčių lygybės institutas36

3 priemonė. Lyčių lygybės įgyvendinimas politikos 
tiksluose (partnerystės sutartyse) ir konkrečiuose 
tiksluose ir (arba) priemonėse (veiksmų programose)

Įvadinė informacija apie priemonę

Šia priemone gali naudotis valstybės narės, reng-
damos partnerystės sutartis, ir vadovaujančiosios 
institucijos nacionaliniu ir subnacionaliniu lygme-
nimis, rengdamos veiksmų programas, siekdamos 
skatinti moterų ir vyrų, atsižvelgiant į visą jų įvairovę, 
lygybę visoje Europos Sąjungoje. Naudodamiesi 
šia priemone, galėsite:

• nustatyti įtakos lyčių lygybei turinčius savo pa-
sirinktų politikos tikslų aspektus (partnerystės 
sutarčių lygmeniu);

• nustatyti konkrečius savo pasirinktų politikos 
tikslų, kuriais siekiama skatinti lyčių lygybę, 
aspektus (partnerystės sutarčių lygmeniu);

• pagrįsti pasirinktus aspektus;
• suderinti šiuos aspektus su konkrečiais tikslais ir 

(arba) priemonėmis savo veiksmų programose, 
kad galėtumėte skatinti lyčių lygybę naciona-
liniu arba subnacionaliniu lygmeniu (veiksmų 
programų lygmeniu), ir

• patikrinti, ar ES reguliavimo ir politikos įsipa-
reigojimai dėl lyčių lygybės gerai integruoti 
į partnerystės sutartis ir veiksmų programas.

Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 17 straips-
nyje apibrėžtas Europos socialinio fondo (ESF+), 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglau-
dos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo (EJRŽF) programų turinys; šiame straipsnyje 
nurodyta:

Kiekvienoje programoje išdėstoma strategija, kaip 
programa padės siekti politikos tikslų […] 

Programą sudaro prioritetai. Kiekvienas prioritetas 
atitinka vieną politikos tikslą arba techninę para-
mą. Prioritetą, atitinkantį politikos tikslą, sudaro 
vienas ar daugiau konkrečių tikslų. Tą patį politikos 
tikslą gali atitikti daugiau nei vienas prioritetas.

Šie politikos tikslai yra:

• pažangesnė Europa – novatoriška ir pažangi 
ekonomikos pertvarka;

• žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa;
• geriau sujungta Europa – judumo ir regionų 

informacinių ir ryšių technologijų (IRT) jungtys;
• socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant 

Europos socialinių teisių ramstį, ir
• piliečiams artimesnė Europa – tvari ir integruo-

ta miestų, kaimų ir pakrančių rajonų plėtra ir 
vietos iniciatyvos.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
programavimo pagrindas yra bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) prioritetai. Šios politikos tikslai 
nustatyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
39 straipsnyje:

• didinti žemės ūkio našumą skatinant technikos 
pažangą bei užtikrinant racionalią žemės ūkio 
gamybos plėtotę ir kuo geresnį gamybos veiks-
nių, ypač darbo jėgos, panaudojimą;

• užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios 
bendruomenės gyvenimo lygį, ypač didinant 
žemės ūkyje dirbančių asmenų asmenines 
pajamas;

• stabilizuoti rinkas;
• garantuoti pakankamą tiekimą;
• užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos pro-

dukcijos kainas.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad ne visi šie tikslai 
yra svarbūs lyčių lygybei. Vis dėlto lyčių lygybė 
yra kiekvienos gyvenimo srities ir kiekvieno tikslo 
dalis – lyčių aspektu neutralių tikslų nėra.

Be to, kai kurie iš JT Darbotvarkės iki 2030 m. 
darnaus vystymosi tikslų (DVT) dera su ES san-
glaudos politika, todėl jie taip pat yra svarbūs 
ES fondams. 5-uoju DVT siekiama užtikrinti lyčių 
lygybę ir įgalinti visas moteris bei mergaites; šis 
tikslas apima 9 uždavinius – kai kurie iš jų yra labai 
svarbūs ir tiesiogiai atspindi svarbius ES fondų 
lyčių lygybės tikslus.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-375_en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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Išsamiau apie 5-ojo DVT – užtikrinti lyčių lygybę ir įgalinti visas moteris bei mer-
gaites – uždavinius

Aprašant 5-ąjį DVT nurodyta, kad, įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus, pasaulyje 
padaryta pažanga užtikrinant lyčių lygybę ir įgalinant moteris, bet moterys ir mergaitės ir toliau 
patiria diskriminaciją bei smurtą visose pasaulio vietovėse. Daugelis 5-ojo DVT uždavinių yra 
labai bendro pobūdžio ir neviršija to, kas nustatyta ES lyčių lygybės pirminės teisės aktuose. 
Vis dėlto kai kurie iš jų yra itin svarbūs ir tiesiogiai atspindi ES fondų lygybės tikslus (nurodyta 
paryškintu šriftu):

5.1 Visur panaikinti visų formų moterų ir mergaičių diskriminaciją.
5.2 Panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites viešojoje ir privačiojoje srityse, įskai-
tant prekybą moterimis ir mergaitėmis bei seksualinį ir kitokį jų išnaudojimą.
5.3 Panaikinti visą žalingą praktiką, pvz., vaikų, ankstyvąsias ir priverstines vedybas ir moterų 
genitalijų žalojimą.
5.4 Pripažinti ir vertinti nemokamą priežiūrą ir darbą namų ūkyje teikiant viešąsias paslau-
gas ir infrastruktūrą, taikant atitinkamai socialinės apsaugos politiką ir skatinant bendrą 
atsakomybę namų ūkyje ir šeimoje nacionaliniu lygiu.
5.5 Užtikrinti moterų visapusišką ir veiksmingą dalyvavimą ir lygias galimybes lyderystei 
visais sprendimų priėmimo lygiais politiniame, ekonominiame ir visuomeniniame gyvenime.
5.6 Užtikrinti vienodas galimybes gauti seksualinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros pas-
laugas ir reprodukcines teises, suderintas vadovaujantis Tarptautinės konferencijos gyventojų 
skaičiaus ir vystymosi klausimais veiksmų programa, Pekino veiksmų programa ir jų peržiūros 
konferencijų išvadų dokumentais.
5.A Vykdyti reformas, suteikiančias moterims vienodas teises į ekonominius išteklius ir žemės 
ir kitų formų turto nuosavybę ir kontrolę, finansines paslaugas, paveldėjimą, gamtos išteklius 
pagal nacionalinius įstatymus.
5.B Didinti galimybes teikiančių technologijų, ypač informacinių ir ryšių technologijų, taikymą 
moterų teisėms skatinti.
5.C Patvirtinti ir stiprinti patikimą politiką ir įgyvendinamus įstatymus, kuriais skatinama 
lyčių lygybė ir visų moterų ir mergaičių teisės visais lygiais.

Šaltinis – https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/.

(57) EŽŪFKP prioritetai yra apibrėžti bendra žemės ūkio politika ir toliau nenurodyti. Vis dėlto klausimus Europos žemės ūkio fondui kaimo 
plėtrai vis tiek galima taikyti.

Lyčių lygybės įgyvendinimo partnerystės 
sutartyse ir veiksmų programose žingsniai

Šiame skirsnyje pateikiami du kontroliniai sąrašai:

• vienas iš jų skirtas naudotis rengiant partne-
rystės sutartis, o

• kitas – rengiant veiksmų programas.

Kiekvienas iš šių kontrolinių sąrašų apima Ben-
drųjų nuostatų reglamente nurodytus žingsnius, 
kaip rengti šias visa apimančias Europos fondų, 
valdomų pagal pasidalijamojo valdymo principą, 
išskyrus EŽŪFKP, priemones. (57) Dėl kiekvieno 
žingsnio rasite žymimąjį langelį su klausimais ir 
praktiniais pavyzdžiais, kaip nustatyti, apibrėžti ir 
pagrįsti su lyčių lygybe susijusius aspektus.
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Bendrosios gairės, kaip įgyvendinti lyčių 
lygybę rengiant politikos tikslus, konkrečius 
tikslus ir priemones

Toliau pateikti kontroliniai sąrašai atitinka septynis 
pagrindinius žingsnius:

1. užtikrinti, kad, atsižvelgiant į lyčių aspektą, 
būtų atliekama reikiama aplinkybių analizė;

2. įtraukti kitą turimą informaciją apie esamą 
lyčių nelygybę, pvz., iš konkrečiai šaliai skirtų 
rekomendacijų;

3. remtis esamomis ES ir nacionalinėmis nor-
momis bei reikalavimais, siekiant integruoti 
lygybę (žr. 1 priemonę);

4. aiškiai susieti horizontalųjį lyčių lygybės prin-
cipą su prioritetais, tikslais ir priemonėmis, 
remiantis 1–3 žingsnių išvadomis;

5. užtikrinti, kad finansiniais asignavimais būtų 
skatinama lyčių lygybė nacionaliniu ir (arba) 
subnacionaliniu lygmenimis, pvz., lygybė 
užimtumo, pajamų, judumo ir mokamo bei 
nemokamo darbo pasiskirstymo srityse;

6. parengti pagal lytis suskirstytus rodiklius, 
kurie būtų laikomi standartiniais, taip pat 
prireikus – konkrečiai su lytimis susijusius 
rodiklius, ir

7. stiprinant gebėjimus ir kuriant lyčių lygybės 
paramos struktūras užtikrinti, kad visi susiję 
darbuotojai turėtų reikiamų su lyčių lygybe 
susijusių gebėjimų.

Šiuos septynis žingsnius papildo konkretūs klau-
simai, konkrečiai atitinkantys Bendrųjų nuostatų 
reglamento (BNR) formatą.
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Praktinio horizontaliojo lyčių lygybės principo įgyvendinimo partnerystės sutartyse kontrolinis sąrašas

Bendrųjų nuostatų reglamente nurodyta, kad į kiekvieną 
partnerystės sutartį turi būti įtraukti toliau išdėstyti aspektai.

Kontrolinis sąrašas, kuriame pateikti klausimai apie lyčių lygybę

1. Atrinkti politikos tikslai – nurodoma, kuriais fondais ir progra-
momis bus naudojamasi jų siekiant, ir pateikiamas atitinkamas 
pagrindimas, taip pat prireikus pagrindimas, kodėl naudojamasi 
„InvestEU“, atsižvelgiant į atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas 
rekomendacijas. 

• Ar atrinkto (-ų) politikos tikslo (-ų) pagrindime nurodyta lyčių lygybė ir (arba) nelygybė?
a) Jei ne, ar buvo atliktas nelygybės politikos tikslo srityje vertinimas? (Dėl išsamesnės informacijos žr. 2 priemonę).
b) Jei ne, kodėl jis iki šiol neatliktas?
c) Apsvarstykite galimybę teikti paramą ir žinias, kurių reikia siekiant integruoti lyčių lygybę kaip horizontalųjį principą, atsižvel-

giant į ją pagrindimą ir atrinktus politikos tikslus.

Atminkite, kad pagal ES reglamentus atsižvelgti į lyčių lygybę ir nelygybę būtina (žr. 1 priemonę).

• Ar į konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas įtraukta informacija apie lyčių nelygybę?
a) Jei taip, užtikrinkite, kad atrinktais politikos tikslais būtų atsižvelgiama į šią nelygybę ir rekomendacijas. 

2. Dėl kiekvieno iš 1 punkte nurodytų atrinktų politikos tikslų:
a) kiekvieno fondo atveju pasirinktų politikos priemonių ir pa-

grindinių numatomų rezultatų santrauka;
b) be kita ko, prireikus naudojantis „InvestEU“;
c) fondų koordinavimas, atskyrimas ir papildomumas;
d) prireikus nacionalinių ir regioninių programų koordinavimas;
e) fondų ir kitų Sąjungos priemonių, įskaitant LIFE strateginius 

integruotuosius projektus ir
f) strateginius gamtos projektus, tarpusavio papildomumas. 

• Ar į santrauką įtraukta informacija apie nelygybę valstybės narės ir subnacionaliniu ir (arba) vietos lygmenimis?
– Jei ne, politikos tikslo srityje nustatykite susijusią nelygybės analizę, kuria remiantis būtų galima rengti informaciją apie esamą 

lyčių nelygybę.

• Ar pagrindiniai rezultatai susieti su moterų ir vyrų lygybės skatinimu valstybėje narėje, atsižvelgiant į visą moterų ir vyrų įvairovę 
(t. y. atsižvelgiant ne tik į jų lytį, bet ir į tokias ypatybes kaip amžius, socialinė ir ekonominė padėtis, negalia, rasė, etninė kilmė, re-
ligija, kaimo arba miesto vietovė ir pan.)?
– Jei ne, ar yra pagrįsta, kodėl jie nesusieti?
– Jei ne, nustatykite pagrindinių rezultatų ir lyčių lygybės, kaip horizontaliojo principo, skatinimo sąsajas. Jas galima nustatyti už-

tikrinant, kad pagrindiniais rezultatais būtų padedama siekti konkrečių lyčių lygybės tikslų, pvz., skatinti lygybę užimtumo kieky-
bės ir kokybės atžvilgiais, mažinant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus ir pan.

• Kaip atsižvelgiama į galimą fondų papildomumą, siekiant skatinti lyčių lygybę? (Dėl išsamesnės informacijos apie šių fondų koordi-
navimą žr. 4 priemonę).

• Ar nacionalinėse ir subnacionalinėse programose koordinuotai atsižvelgta į lyčių lygybės klausimus?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę užtikrinti, kad partnerystės sutartyse būtų aiškiai atsižvelgiama į nacionalinių ir subnacionalinių 

programų, taip pat fondų ir kitų ES priemonių papildomumą, siekiant skatinti lyčių lygybę.
3. Preliminarus finansinis asignavimas iš kiekvieno fondo pagal 

politikos tikslus nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į konkrečiam 
fondui taikomas paramos telkimo pagal temas taisykles. 

• Ar preliminarus finansinis asignavimas darys poveikį lyčių lygybei ir moterų bei vyrų gyvenimui nacionaliniu ir (arba) subnacionali-
niu lygmenimis?
– Jei taip, kokį poveikį asignavimai darys moterims ir vyrams? Pavyzdžiui, teigiamą ar neigiamą? Ar poveikis moterims ir vyrams 

skirsis? Ar šie skirtumai bus pagrįsti? (Pavyzdžiui, siekiant kompensuoti nepalankią struktūrinę tam tikrų grupių padėtį, gali būti 
taikomos teisingumo priemonės ir šioms grupėms skiriama santykinai daugiau išteklių). Koks bus šio diferencijavimo poveikis 
lyčių lygybei (teigiamas ar neigiamas)?

– Jei ne, nustatykite tikslinę grupę, suskirstydami ją pagal lytis. Atminkite, kad pagal ES reglamentus atsižvelgti į lyčių lygybę ir 
nelygybę būtina. 

4. Prireikus pagal regionų kategoriją, nustatytą pagal 102 straipsnio 
2 dalį, suskirstyti finansiniai ištekliai ir asignavimų sumos, kurias 
pagal 105 straipsnį siūloma perkelti tarp regionų kategorijų. 

5. Sumos, kurios turi būti skirtos įnašui į „InvestEU“, suskirstytos 
pagal fondą ir pagal regionų kategoriją.

6. Planuojamų fondų programų sąrašas su atitinkamais prelimina-
riais finansiniais asignavimais, suskirstytais pagal fondą, ir atitin-
kamu nacionaliniu įnašu pagal regionų kategoriją.

• Ar planuojamų programų sąrašas aiškiai susijęs su politikos tikslais?

• Užtikrinkite, kad galėtumėte aiškiai atskirti horizontalųjį lyčių lygybės principą, nurodydami su lyčių lygybės skatinimu susijusius 
tikslus ir uždavinius. (Dėl išsamesnės informacijos apie horizontalųjį principą žr. 1 priemonę).
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Bendrųjų nuostatų reglamente nurodyta, kad į kiekvieną 
partnerystės sutartį turi būti įtraukti toliau išdėstyti aspektai.

Kontrolinis sąrašas, kuriame pateikti klausimai apie lyčių lygybę

7. Veiksmų, kurių atitinkama valstybė narė imasi, kad sustiprintų 
savo administracinius fondų paramos įgyvendinimo gebėjimus, 
santrauka.

• Ar yra veiksmų, susijusių su lyčių lygybe, remiantis teisiniais įpareigojimais ir įsipareigojimais užtikrinti lyčių lygybę?
– Jei ne, nustatykite įtrauktinus veiksmus, naudodamiesi 1 priemone.

• Ar taikoma arba bus taikoma vadovybei ir kitiems darbuotojams skirta gebėjimų stiprinimo strategija? Ar į ją yra arba bus įtraukti 
su lyčių lygybe susiję gebėjimai?
– Jei ne, užtikrinkite, kad su lyčių lygybe susijusi gebėjimų stiprinimo veikla pasiektų visus susijusius darbuotojus ir visi jie turėtų 

reikiamų gebėjimų veiksmingai įgyvendinti su lyčių lygybe susijusius ES įpareigojimus.

• Ar nurodyti ir įtraukti valstybėje narėje lyčių lygybės srityje dirbantys subjektai – tiek valstybinio ir (arba) viešojo sektoriaus subjek-
tai, tiek pilietinės visuomenės organizacijos?
– Jei ne, nustatykite susijusius subjektus ir užtikrinkite, kad jie būtų reguliariai įtraukiami.

• Ar yra arba bus taikoma paramos struktūra, kuri padėtų laikytis horizontaliųjų principų, įskaitant horizontalųjį lyčių lygybės prin-
cipą, reikalavimų?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę sukurti tokią paramos struktūrą. Kalbant apie praktinę pusę, trūksta žinių apie tai, kokie yra su 

lyčių lygybe susiję reikalavimai ir kaip jų laikytis. Pavyzdžiui, teiginys, kad tam tikrai politikos sričiai „lyčių lygybė nėra svarbi“, 
plačiai paplitęs, nors lyčių aspektas svarbus visoms sritims. Paramos struktūra gali padėti praktiškai laikytis reikalavimų.

Praktinio horizontaliojo lyčių lygybės principo įgyvendinimo veiksmų programose kontrolinis sąrašas

Bendrųjų nuostatų reglamente nurodyta, kad į kiekvienos 
veiksmų programos turinį turi būti įtraukti šie elementai  
(atkreipiame dėmesį į tai, kad 5, 6 ir 7 žingsniai neįtraukti, nes jie 
susiję su priedais ir (arba) kitais BNR straipsniais): 

Kontrolinis sąrašas, kuriame pateikti klausimai apie lyčių lygybę

1. Kiekvienoje programoje išdėstoma strategija, kaip programa 
padės siekti politikos tikslų ir kaip bus pranešama apie jos rezul-
tatus.

• Ar strategija remiasi su politikos tikslais susijusia lyčių aspektu grindžiama aplinkybių analize?
– Jei ne, nustatykite susijusią analizę, kad konkrečiai atkreiptumėte į ją dėmesį.

• Ar į strategiją įtraukti tokie žodžiai, kaip lygybė, teisingumas, lyčių aspektas, moterys, vyrai, mergaitės, berniukai, lytis, amžius, rasė, 
etninė kilmė ir (arba) įvairovė?
– Jei ne, ji tikriausiai neatitiks privalomo įpareigojimo integruoti horizontalųjį lyčių lygybės principą. Todėl strategiją reikės patai-

syti.

• Ar į komunikacijos strategiją įtrauktos nuorodos apie tai, kaip į vyrus ir moteris – atsižvelgiant į visą jų įvairovę – bus atsižvelgiama 
kaip į komunikacijos objektus? Ar moterų ir (arba) vyrų vaidmenys valstybėse narėse gali turėti įtakos tam, kaip pranešama apie 
rezultatus? Ar aišku, kaip į pranešimus apie rezultatus bus įtraukiami galimi moterų ir vyrų rezultatų skirtumai?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę konkrečiai apibrėžti šiuos punktus, kad būtų įvykdyti horizontaliojo principo reikalavimai.

2. Programą sudaro prioritetai. Kiekvienas prioritetas atitinka vieną 
politikos tikslą arba techninę paramą. Prioritetą, atitinkantį poli-
tikos tikslą, sudaro vienas ar daugiau konkrečių tikslų. Tą patį 
politikos tikslą gali atitikti daugiau nei vienas prioritetas. EJRŽF 
lėšomis remiamų programų atveju kiekvienas prioritetas gali 
atitikti vieną ar daugiau politikos tikslų. 

• Ar prioritetuose galite aiškiai nustatyti horizontalųjį lyčių lygybės principą?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę persvarstyti prioritetus, kad šis principas būtų aiškiai įgyvendinamas praktiškai. Tai galima pada-

ryti konkrečiai nurodant lyčių lygybės įpareigojimus ir įsipareigojimus (žr. 1 priemonę).

• Ar atrinkti prioritetai susieti su moterų ir vyrų padėties gerinimu valstybėje narėje, atsižvelgiant į moterų ir vyrų įvairovę (t. y. atsi-
žvelgiant ne tik į jų lytį, bet ir į amžių, rasę, etninę kilmę, socialinę ir ekonominę padėtį, religiją, kaimo arba miesto vietovę ir pan.)?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę konkrečiai nurodyti šią sąsają.

• Ar prioritetai susieti su lyčių lygybės tikslais, kaip nurodyta teisiniuose ir politikos įsipareigojimuose?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę konkrečiai nurodyti šią sąsają.
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Bendrųjų nuostatų reglamente nurodyta, kad į kiekvienos 
veiksmų programos turinį turi būti įtraukti šie elementai  
(atkreipiame dėmesį į tai, kad 5, 6 ir 7 žingsniai neįtraukti, nes jie 
susiję su priedais ir (arba) kitais BNR straipsniais): 

Kontrolinis sąrašas, kuriame pateikti klausimai apie lyčių lygybę

3. Kiekvienoje programoje išdėstoma:
a) pagrindinių uždavinių santrauka, atsižvelgiant į:

– ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus, išskyrus 
EJRŽF lėšomis remiamų programų atveju;

– rinkos nepakankamumo problemas, investicijų poreikius 
ir papildomumą su kitų formų parama;

– konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose ir valstybei narei 
skirtose kitose atitinkamose Sąjungos rekomendacijose 
nurodytus uždavinius;

– su administraciniais gebėjimais ir valdymu susijusius užda-
vinius;

– ankstesnės patirties išvadas;
– makroregionines strategijas ir jūrų baseinų strategijas, kai 

valstybės narės ir regionai dalyvauja įgyvendinant tokias 
strategijas; PMIF (58), VSF (59) ir SVVP (60) lėšomis remiamų 
programų atveju – susijusio Sąjungos acquis ir veiksmų 
planų įgyvendinimo pažangą;

• Ar yra kokių nors su lyčių nelygybe susijusių sunkumų? Tai gali būti moterų ir vyrų nelygybė, skirtingo amžiaus, rasių arba galbūt 
etninės kilmės, skirtingos seksualinės orientacijos ir kitomis ypatybėmis pasižyminčių moterų ir vyrų nelygybė. Ar šie sunkumai 
nurodyti santraukoje?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę patikslinti santrauką, kad ji atitiktų įpareigojimą praktiškai įgyvendinti horizontalųjį lyčių lygybės 

principą.

• Ar išanalizuoti ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai skirtumai, atsižvelgiant į skirtingus moterų ir vyrų vaidmenis ir skirtingas jų 
atsakomybės sritis valstybėse narėse? (Dėl išsamesnės informacijos apie socialinę ir ekonominę analizę šiuo atžvilgiu žr. 2 priemo-
nę).
– Jei ne, apsvarstykite galimybę atlikti šią lyčių aspekto analizę arba įtraukite esamos analizės (pvz., mokslinių tyrimų ir kitos poli-

tikos analizės) rezultatus.

• Ar mikrolygmeniu išanalizuotas rinkos nepakankamumas ir investicijų poreikiai, atsižvelgiant į tai, kokią įtaką jie gali turėti moterų 
ir vyrų padėčiai? Ar atliekant šią analizę, siekiant išspręsti rinkos nepakankamumo ir investicijų problemas, buvo įvertinti moterų ir 
vyrų poreikiai, atsižvelgiant į visą jų įvairovę?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę atlikti šią lyčių aspekto analizę arba įtraukite esamos analizės (pvz., mokslinių tyrimų ir kitos poli-

tikos analizės) rezultatus.

• Ar yra su bet kokia lyčių nelygybe susijusių ES rekomendacijų ir (arba) ankstesnės patirties išvadų? Tai gali būti moterų ir vyrų, taip 
pat įvairiomis ypatybėmis (amžiaus, socialinių ir ekonominių aplinkybių, rasės, etninės kilmės, seksualinės orientacijos, vietovės ir 
pan.) pasižyminčių moterų ir vyrų nelygybės apraiškos. Ar jos įtrauktos?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę jas įtraukti. Prireikus remkitės ekspertinėmis lyčių lygybės institucijų, nevyriausybinių organizaci-

jų (NVO) arba lyčių srities ekspertų žiniomis.
b) atrinktų politikos tikslų, atitinkamų prioritetų, konkrečių 

tikslų ir paramos formų pagrindimas;
• Ar atrinktų politikos tikslų, atitinkamų prioritetų, konkrečių tikslų ir paramos formų pagrindimas paremtas bet kokios formos lyčių 

nelygybės šalinimu ir (arba) lyčių lygybės skatinimu?

• Ar pagrindžiant pasirinkimą pateiktos nuorodos į nacionalinę lyčių lygybės politiką, strategijas ir (arba) teisės aktus?
– Jei ne, užtikrinkite, kad projektas būtų persvarstytas siekiant į jį įtraukti šias nuorodas. Prireikus remkitės ekspertinėmis lyčių 

lygybės institucijų, NVO arba lyčių srities ekspertų žiniomis.
c) kiekvienam prioritetui, išskyrus techninę paramą, – konkretūs 

tikslai;
• Ar veiksmais bus atsižvelgiama į galimus moterų ir vyrų padėties skirtumus ir bus padedama didinti moterų ir vyrų lygybę, atsižvel-

giant į visą jų įvairovę, todėl bus padedama siekti visa apimančio ES lyčių lygybės tikslo ir konkrečios šalies nacionalinių lyčių lygybės 
tikslų?
– Jei ne, persvarstykite veiksmus siekdami užtikrinti, kad jie atitiktų horizontalųjį lyčių lygybės principą.

(58) Prieglobsčio ir migracijos fondas.
(59) Vidaus saugumo fondas.
(60) Sienų valdymo ir vizų priemonė.
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Bendrųjų nuostatų reglamente nurodyta, kad į kiekvienos 
veiksmų programos turinį turi būti įtraukti šie elementai  
(atkreipiame dėmesį į tai, kad 5, 6 ir 7 žingsniai neįtraukti, nes jie 
susiję su priedais ir (arba) kitais BNR straipsniais): 

Kontrolinis sąrašas, kuriame pateikti klausimai apie lyčių lygybę

d) kiekvienam konkrečiam tikslui:
– susijusių rūšių veiksmai, įskaitant planuojamų strateginės 

svarbos veiksmų sąrašą, ir numatomas jų įnašas siekiant 
tų konkrečių tikslų, taip pat, jei tinkama, įgyvendinant ma-
kroregionines strategijas ir jūrų baseinų strategijas;

– produkto rodikliai ir rezultato rodikliai su atitinkamomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis reikšmėmis;

– pagrindinės tikslinės grupės;
– konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą inte-

gruotų teritorinių investicijų, bendruomenės inicijuotos 
vietos plėtros ar kitų teritorinių priemonių naudojimą;

– tarpregioniniai ir tarptautiniai veiksmai drauge su paramos 
gavėjais, įsisteigusiais bent vienoje kitoje valstybėje narėje;

– planuojamas finansinių priemonių naudojimas;
– intervencinių priemonių rūšys ir preliminarus programuo-

jamų išteklių paskirstymas pagal intervencinės priemonės 
rūšį arba paramos sritį;

• Ar rodikliai suskirstyti pagal lytis? Ar jie suskirstyti atsižvelgiant į kitus socialinius ir ekonominius veiksnius, pvz., amžių, vietovę, rasę 
arba etninę kilmę, negalią, išsilavinimą ir pan.?
– Jei jie taip nesuskirstyti, bet prasminga ir įmanoma, suskirstykite visus rodiklius pagal lytis. Prireikus suskirstykite juos pagal kitus 

kriterijus.

• Ar nustatyta, kad pagrindinė tikslinė grupė yra moterys ir (arba) vyrai? Ar nustatant tikslinę grupę atsižvelgta į kitus socialinius ir 
demografinius veiksnius?
– Jei ne, apibrėžkite tikslines grupes, suskirstydami asmenis bent į vyrus ir moteris, o jei įmanoma ir prasminga – pagal kitus krite-

rijus.

• Ar konkrečios tikslinės teritorijos pasirinktos atsižvelgiant į tai, kad jose labiau tikėtina atskirtis ir (arba) marginalizacija lyčių aspek-
tu?
– Jei ne, užtikrinkite, kad šis aspektas būtų įtrauktas remiantis susijusia analize ir (arba) ekspertinėmis lyčių lygybės institucijų, NVO 

arba lyčių srities ekspertų žiniomis.

• Ar bendruomenės inicijuotos vietos plėtros priemonės parengtos atsižvelgiant į lyčių aspektą?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę persvarstyti projektą, siekiant integruoti į vietos plėtros priemones lyčių lygybę, pvz., parengiant 

moterų ir vyrų poreikiais grindžiamas priemones arba užtikrinant lyčių lygybę dalyvavimo ir įgyvendinimo srityse.

• Ar, atsižvelgiant į planuojamą finansinių priemonių naudojimą, bus galima aiškiai stebėti pažangą įgyvendinant su lyčių lygybe 
susijusius rodiklius?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę parengti stebėsenos priemonę, kuria naudojantis būtų galima geriau stebėti su lyčių lygybe susi-

jusią pažangą.

• Ar pasiūlytomis finansinėmis priemonėmis atsižvelgiama į tikslinių grupių poreikius, taip pat suskirstytus pagal lytis?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę persvarstyti šias finansines priemones, kad jos atitiktų įpareigojimus dėl horizontaliojo lyčių lygy-

bės principo.

• Ar preliminariai suskirstytus suprogramuotus išteklius galite aiškiai susieti su tikslinėmis moterų ir vyrų grupėmis?
– Jei ne, suskirstykite tikslines grupes į vyrus ir moteris (ir prireikus pagal kitus kriterijus). Susiekite šį suskirstymą su programos 

išteklių suskirstymu.
e) planuojamas techninės paramos panaudojimas pagal 30–32 

straipsnius ir atitinkamos intervencinių priemonių rūšys;
• Ar techninės paramos panaudojimo plane paminėta (lyčių) lygybė? Tai labai svarbu, nes, naudojantis parama, gali būti lengviau 

kaupti labai praktiškas lyčių lygybės žinias fonduose.
– Jei ne, apsvarstykite galimybę pasinaudoti techninės paramos ištekliais, siekdami kaupti žinias apie lyčių lygybę, kaip apie hori-

zontalųjį principą. Jais galima naudotis, pvz., skiriant techninės paramos išteklių konkretiems tyrimams, su lyčių lygybe susijusioms 
ekspertinėms žinioms kaupti, bandomajam lyčių lygybės vertinimų ir priemonių darbui arba naudojantis fondų parama, siekiant 
sukurti lyčių lygybės paramos struktūras.
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Bendrųjų nuostatų reglamente nurodyta, kad į kiekvienos 
veiksmų programos turinį turi būti įtraukti šie elementai  
(atkreipiame dėmesį į tai, kad 5, 6 ir 7 žingsniai neįtraukti, nes jie 
susiję su priedais ir (arba) kitais BNR straipsniais): 

Kontrolinis sąrašas, kuriame pateikti klausimai apie lyčių lygybę

f) finansavimo planas, kuriame pateikiama:
– lentelė, kurioje nurodomi visi finansiniai asignavimai kie-

kvienam fondui ir kiekvienai regionų kategorijai visam 
programavimo laikotarpiui ir pagal metus, įskaitant visas 
sumas, perkeltas pagal 21 straipsnį;

– lentelė, kurioje nurodomi visi finansiniai asignavimai kie-
kvienam prioritetui, suskirstyti pagal fondą ir regiono ka-
tegoriją bei nacionalinis įnašas, ir patikslinama, ar jį sudaro 
viešojo ir privačiojo sektorių įnašas;

– EJRŽF lėšomis remiamų programų atveju – lentelė, kurioje 
kiekvienai paramos srities rūšiai nurodoma fondo paramai 
skirtų visų finansinių asignavimų suma ir nacionalinis įnašas;

– PMIF, VSF ir SVVP lėšomis remiamų programų atveju – len-
telė, kurioje pagal konkretų tikslą nurodomi visi finansiniai 
asignavimai pagal veiklos rūšį bei nacionalinis įnašas, ir 
patikslinama, ar jį sudaro viešojo ir privačiojo sektorių 
įnašas;

• Ar finansiniame plane atsižvelgiama į poveikio lytims analizės išvadas?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę persvarstyti finansinį planą, kad į jį būtų įtrauktos šios išvados.

• Ar finansiniame plane atsižvelgta į:
– nustatytas tikslines moterų ir vyrų grupes, atsižvelgiant į visą moterų ir vyrų įvairovę?
– jo poveikį moterų ir vyrų gyvenimui?
– tai, kaip moterys ir vyrai naudoja laiką, atsižvelgiant į jų atliekamą nemokamą ir savanorišką darbą?
– privačiąją ekonominę sritį, atsižvelgiant į mokesčius ir (arba) išlaidas?
– kitus viešuosius, pvz., transporto, biudžetus?

Jei ne, apsvarstykite galimybę persvarstyti finansinį planą, siekiant įtraukti į jį šiuos aspektus.

g) veiksmai, kurių imtasi siekiant į programos rengimą įtraukti 
atitinkamus 6 straipsnyje nurodytus partnerius, ir partnerių 
vaidmuo įgyvendinant programą, vykdant jos stebėseną ir ją 
vertinant;

• Kaip nurodyta 6 straipsnyje „partnerystė užmezgama bent su šiais partneriais: atitinkamomis įstaigomis, atstovaujančiomis pilie-
tinei visuomenei, aplinkos apsaugos srities partneriais ir subjektais, atsakingais už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįga-
liųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą“. Ar aiškiai įtraukti ir aprašyti už lyčių lygybę atsakingi partneriai ir subjektai?
– Jei ne, išsiaiškinkite susijusius lyčių lygybės srityje dirbančius partnerius ir apsvarstykite galimybę įtraukti juos ir užtikrinti visa-

pusišką jų dalyvavimą.
– Apsvarstykite galimybę skirti išteklių, siekiant sustiprinti fondams ir susijusiems procesams reikiamus šių partnerių gebėjimus. 

Tai svarbu, nes šie partneriai gali suteikti patikimų ekspertinių žinių apie lyčių lygybę, bet gali neturėti pakankamai ekspertinių 
žinių apie ES fondus.

h) kiekvienai reikiamai sąlygai, nustatytai pagal 11 straipsnį, III 
priedą ir IV priedą, – įvertinimas, ar programos pateikimo 
dieną reikiama sąlyga yra įvykdyta;

• Ar buvo atliktas vertinimas, kaip įvykdytos reikiamos su lyčių lygybe susijusios sąlygos?
– Jei ne, atlikite ir įtraukite šį vertinimą.

i) numatomas programos komunikacijos ir matomumo užtikri-
nimo metodas: nustatomi programos tikslai, tikslinės audi-
torijos, komunikacijos kanalai, veikla socialiniuose tinkluose, 
planuojamas biudžetas ir atitinkami stebėsenos ir vertinimo 
rodikliai; ir

• Ar komunikacijos ir matomumo užtikrinimo metodas apima strategiją, kaip skatinti lyčių lygybę ir užtikrinti komunikaciją atsižvelgiant 
į lyčių aspektą? Ar iš jo aiškiai matyti, kad lyčių lygybė yra horizontalusis principas? Ar iš jo aiškiai matyti, kad projektų pareiškėjai 
privalo pateikti lyčių lygybės tikslų ir rezultatų įrodymus ir kad šie įrodymai turi būti pateikiami laikantis programų stebėsenos 
reikalavimų?
– Jei ne, persvarstykite metodą, siekdami aiškiai susieti lyčių lygybę, kaip horizontalųjį principą, ir komunikacijos strategiją.

Daugiau informacijos apie lyčių aspektą ir komunikaciją rasite atitinkamame EIGE priemonių rinkinyje arba Švedijos lyčių tyrimų se-
kretoriato parengtoje santraukoje apie lyčių lygybės principą atitinkančią komunikaciją.

j) vadovaujančioji institucija, audito institucija ir subjektas, 
gaunantis Komisijos išmokas.

• Ar vadovaujančiosios institucijos darbuotojai ir kiti ES fondų valdymo veikloje dalyvaujantys subjektai supranta horizontalųjį lyčių 
lygybės principą? Kokia informacija ir gairės teikiamos viduje ir partneriams?
– Jei ne, apsvarstykite galimybę skirti techninės paramos išteklių, kad būtų galima imtis su lyčių lygybe susijusios gebėjimų stipri-

nimo veiklos ir kurti atitinkamas paramos struktūras.

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation/step-7-communicating-gender-mainstreaming
https://www.samband.is/media/jafnrettismal/Gender-equal-communication-pdf.pdf
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Lyčių lygybės, kaip horizontaliojo principo, integravimo į politikos tikslus ir konkrečius tikslus 
pavyzdžiai

Hipotetinio atvejo tyrimas. Atsižvelgimas į nustatytus lyčių lygybės trūkumus 
veiksmų programoje

Pietų Europoje atlikus fiktyvią šalies aplinkybių analizę nustatyta galimybė didinti moterų 
skaičių mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ). Rengdamos savo partnerystės sutartį, valsty-
binės vadovaujančiosios institucijos pasirinko 1 politikos tikslą: Pažangesnė Europa, skatinant 
novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką. Konkretus pasirinktas tikslas buvo Stiprinti MVĮ 
augimą ir konkurencingumą, o jo produktas – MVĮ, kurioms suteikta darbo vietoms kurti ir eko-
nomikos augimui moterų ir vyrų naudai skatinti skirta parama. Atsižvelgdamos į šį produktą, 
vadovaujančiosios institucijos parengė tolesnę informaciją, remdamosi aplinkybių analize ir 
siekiu didinti moterų, kaip verslininkių ir darbuotojų, vaidmenį mažosiose ir vidutinėse įmonė-
se. Todėl įgyvendinant veiksmų programą pirmiausia siekta padidinti moterų dalį mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse, ypač pradedančiosiose įmonėse. Į tai atsižvelgiant, šiam tikslui įgyvendinti 
buvo skirtas konkretus biudžetas.

Kadangi šalyje moterų pradedančiosiose įmonėse ir MVĮ savininkių buvo mažiau nei vyrų, buvo 
nustatyta, kad mažosioms ir vidutinėmis įmonėms bei socialinėms įmonėms skirtos programos 
yra nepakankamos – jomis buvo nepakankamai atsižvelgiama į susijusius klausimus, kuriuos 
išsprendus būtų galima didinti moterų aktyvumą mažosiose ir vidutinėse įmonėse. Reikėjo 
konkrečiai moterims skirtų paslaugų, pvz., galimybės gauti kreditą, dalyvauti mokymuose 
ir konsultuojamojo ugdymo užsiėmimuose verslo valdymo klausimais, taip pat priežiūros 
paslaugų ir novatoriškų informacinių technologijų (IT) paslaugų, kuriomis būtų galima padėti 
išlaikyti moterų ir vyrų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, pvz., IT srities remiamų 
intervencinių priemonių, kuriomis naudojantis būtų galima teikti vyresniojo amžiaus žmonių 
priežiūros paslaugas ir užtikrinti kitų rūšių socialinę rūpybą. Plėtoti MVĮ būtų galima kartu 
imantis ESF ir ERPF veiksmų, siekiant atsižvelgti į mokamo darbo ir nemokamos priežiūros 
atsakomybės derinimo sudėtingumą, o kartu didinti moterų aktyvumą mokymo programose 
ir gerinti galimybes gauti mokamą darbą. Pavyzdžiui, buvo pasiūlytas mokymas nustatytuose 
sektoriuose ir profesijose, kuriuose daug aktyvesnės moterys, ir imtasi intervencinių prie-
monių, siekiant kartu atsižvelgti į tai, kad nepakankama dalis vyrų dirba – tiek mokamą, tiek 
nemokamą – priežiūros darbą. Kartu buvo parengta konkreti paramos veikla, siekiant padėti 
verslininkėms rengti verslo planus, gauti kreditą ir steigti savo įmones. Šios iniciatyvos įgyven-
dintos ir tuose sektoriuose, kuriuose tradiciškai dominuoja moterys, ir sektoriuose, kuriuose 
paprastai dominuoja vyrai.

Buvo atliekama pagal lytis suskirstyta stebėsena, siekiant įvertinti teiktą paramą, paramos 
gavėjų poreikius, pradedančiųjų įmonių pažangą, galimybes gauti kreditą, įmonių dydį ir su 
sėkme bei išgyvenimu susijusius pagal lytį suskirstytus rodiklius. Vykdant šią stebėseną, buvo 
lengviau koreguoti su lytimis susijusias tendencijas programų įgyvendinimo metu. Pavyzdžiui, 
buvo nustatyta, kad vidutinis (apdraustas) vyrams suteikiamas kreditas viršijo moterims 
suteikiamą kreditą, o įmonių įsipareigojimų neįvykdymo lygis po vienų metų vyrams priklau-
sančiose įmonėse buvo didesnis nei moterims priklausančiose pradedančiosiose įmonėse. 
Užtikrinus geresnį atrankos procesą, per kurį geriau atsižvelgta į lyčių aspektą, buvo lengviau 
siekti programos tikslo – didinti moterims priklausančių įmonių dalį. Be to, suteikus daugiau 
galimybių naudotis priežiūros paslaugomis, padidėjo specialius mokymo kursus išėjusių mo-
terų užimtumo lygis. Jis padidėjo, nes moterys turėjo daugiau laiko, todėl tapo patrauklesnės 
darbuotojos, nes galėjo dirbti visą darbo laiką.
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Vokietija. Žemutinė Saksonija atsižvelgia į moterų ir vyrų gyvenimo realijas

Vokietijos federalinė Žemutinės Saksonijos 
(vok. Niedersachsen) žemė sukūrė bendrą stebė-
senos platformą, kurioje galima stebėti visų ES 
fondų pažangą įgyvendinant horizontaliuosius 
principus, įskaitant lyčių lygybę. Bendrasis šios 
iniciatyvos tikslas yra koordinuoti ir valdyti ES 
fondų programų veiklą, kad ja būtų mažinama 
esama moterų ir vyrų nelygybė. Skatinami 
reguliarūs intensyvūs fondų, pvz., EŽŪFKP 
ir ERPF / ESF kelių fondų lėšomis remiamų 
veiksmų programų, ir centrinės koordinavimo 
institucijos mainai. Siekiant skatinti lyčių lygybę, 
aktyviai remiamos priemonės ir konkursų valdymas bei paraiškų nagrinėjimas.

Pagal šią iniciatyvą Žemutinėje Saksonijoje vadovaujančiosios ERPF / ESF veiksmų programų 
ir EŽŪFKP institucijos ir atitinkamų iniciatyvinių grupių nariai įgyvendino bandomąjį projektą. 
Įgyvendinant šį bandomąjį projektą, buvo koordinuojami su pažanga įgyvendinant horizon-
taliuosius principus, ypač lyčių lygybę, susiję mainai. Buvo imtasi veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad komunikacija būtų vykdoma atsižvelgiant į lyčių aspektą, taip pat, kad būtų renkami su 
moterų ir vyrų gyvenimo realijomis susiję duomenys ir kad jie būtų pranešami stebėsenos ko-
mitetui. Imantis EAFRD ir ESF / ERPF kelių fondų lėšomis remiamų veiksmų programų centrinio 
koordinavimo veiklos, buvo vykdomos nuolatinės diskusijos apie faktus, nustatytus atliekant 
su lygiomis moterų ir vyrų galimybėmis susijusius vertinimus. Vienas iš svarbių šios koordina-
vimo veiklos rezultatų buvo tas, kad atkreiptas dėmesys į galimą finansavimo išmokų poveikį 
lyčių lygybės skatinimui, pvz., į tai, kad svarbu nepatvirtinti tokio finansavimo, kuris galėtų 
padidinti neigiamus struktūrinius moterų sunkumus arba dėl kurio šie sunkumai galėtų išlikti. 
Į šią koordinavimo veiklą taip pat atsižvelgta programuojant fondus laikotarpiui po 2020 m.

Lyčių aspekto integravimas įtvirtintas visuose ERPF / ESF kelių fondų lėšomis remiamos veiksmų 
programos etapuose – nuo programavimo iki valdymo, įgyvendinimo ir stebėsenos. Paskelb-
tos gairės, kaip skatinti lyčių aspekto integravimą ir laikytis lygių galimybių principų. Todėl 
vykdant projektą dar labiau paskatinta lyčių lygybė. Taip pat asignuotas konkrečiai moterims 
ir vyrams skirtas finansavimas; apie 50 proc. viso finansavimo skirta moterims. Vykdant visą 
šią veiklą, taikomi lyčių aspektu grindžiami rodikliai ir renkami bei stebimi duomenys. Todėl 
skatinti lyčių lygybę pagal atskiras prioritetines veiksmų programos kryptis, ypatingą dėme-
sį skiriant susijusioms prioritetinėms kryptims (pirmiausia – 6 ir 8 prioritetinėms kryptims), 
galima įvairiomis priemonėmis. Be to, taip užtikrinamas horizontaliųjų principų įtvirtinimas 
programų vertinimuose.
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4 priemonė. ES fondų koordinavimas ir papildomumo 
užtikrinimas siekiant gerinti profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą

(61) 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeni-
nio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES. Galima susipažinti adresu https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG.

(62) Europos Komisija (2017 m.), Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Dirbančių tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros palaikymo iniciatyva“, (COM(2017) 
252 final), Briuselis, Europos Komisija. Galima susipažinti adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN.

(63) Milotay, N. (2019 m.), Briefing EU Legislation in Progress: A new directive on work-life balance. (Informacija apie vykdomus ES teisės aktus. 
Naujoji Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyva), Briuselis, Europos Parlamento tyrimų tarnyba (EPRS). Galima susipažinti 
adresu http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf.

(64) Europos Komisija (2017), Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Dirbančių tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros palaikymo iniciatyva“, COM(2017) 0252 fi-
nal, Briuselis, Europos Komisija. Galima susipažinti adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN.

Įvadinė informacija apie priemonę

Remdamosi šia priemone, valstybės narės gali ap-
svarstyti, kaip būtų galima naudotis įvairiais fondais, 
vienus kitais papildant, kad pagerėtų profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Šia priemone 
siekiama skatinti, įgyvendinant Europos socialinio 
fondo Plus (ESF+) ir Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) / Sanglaudos fondo (kaip kelių fondų 
lėšomis remiamų iniciatyvų, kuriomis derinamos 
abiejų fondų galimybės) paramą, naudotis profesi-
nio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo 
priemonėmis. Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros užtikrinimo priemonių skatinimas 
įgyvendinant šiuos du fondus atitinka naująją 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvą (61) ir Komisijos komunikatą „Dirbančių 
tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros palaikymo iniciatyva“ (62). 
Jame Europos Komisija aiškiai ragina profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros įgyvendinimui 
skirti finansavimą iš Europos fondų ir Europos 
strateginių investicijų fondo (ESIF). (63) Šią priemo-
nę valstybės narės lygmeniu gali taikyti ES fondų 
programavimo ir investicijų veikloje dalyvaujančios 
nacionalinės ir subnacionalinės vadovaujančiosios 
institucijos. Ji ypač aktuali rengiant partnerystės 
sutartis ir veiksmų programas, apibrėžiant bendrą 
fondų naudojimą partnerystės sutarčių lygmeniu 
ir konkrečiai nustatant šį derinimą veiksmų pro-
gramų lygmeniu.

Priemonė grindžiama Bendrųjų nuostatų regla-
mento 8 straipsnio b punkto ii dalimi dėl fondų 
koordinavimo, atskyrimo ir papildomumo, siekiant 
derinti ERPF (ir Sanglaudos fondo) ir ESF+ naudoji-
mą. BNR 20 straipsnyje nurodyta, kad šių trijų fondų 

lėšomis gali būti bendrai remiamos programos, 
kuriomis siekiama investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslo. Ji taip pat grindžiama BNR 
(įvado) 5 konstatuojamąja dalimi, kurioje nurodyta, 
kad įgyvendindamos ES fondų paramą valstybės 
narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų 
nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti 
lyčių aspektą. 2011–2020 m. lyčių lygybės pakte 
aprašyta, kaip, įgyvendinant ES fondų paramą, 
galima kovoti su lyčių nelygybe, taip pat skatinant 
geresnę moterų ir vyrų profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą. Naudojimasis ES fondais 
siekiant didinti lyčių lygybę remiamas Europos 
Parlamente, pagal Europos socialinių teisių ramstį, 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl ES moterų ir 
vyrų lygybės strategijos po 2015 m. ir Strateginės 
veiklos siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m. sistemą. 
Pastaruosiuose dviejuose dokumentuose Europos 
Komisija konkrečiai raginama padėti valstybėms 
narėms naudotis ES fondų parama diegiant in-
vesticijas, kuriomis atsižvelgiama į lyčių aspektą.

Priemone taip pat daug dėmesio skiriama naujajai 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvai ir Komisijos komunikatui „Dirbančių tėvų 
ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros palaikymo iniciatyva“ ir 
jame išreikštam raginimui teisėkūros ir ne teisėkū-
ros priemonėmis spręsti per mažos moterų dalies 
darbo rinkoje ir per didelės jų dalies nemokamo 
priežiūros darbo srityje problemą. Šiuo tikslu 
Komisija kartu su valstybėmis narėmis užtikrins, 
kad iš Europos socialinio fondo ir kitų struktūrinių 
ir investicijų fondų būtų pakankamai remiamos 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
užtikrinimo priemonės (64).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0218_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0218_EN.html?redirect
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
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Fondų koordinavimo ir papildomumo 
gerinimo žingsniai

Šią priemonę sudaro keturi pagrindiniai žingsniai:

• 1 žingsnis – derinimas su 2016–2019 m. Stra-
teginės veiklos siekiant lyčių lygybės tikslais (ir 
naujosios Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvos suderinimas su naci-
onaline lyčių lygybės politika ir (arba) planais);

• 2 žingsnis – galimų intervencinių ESF+ ir ERPF 
priemonių, kuriomis galima gerinti profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, nustatymas;

• 3 žingsnis – intervencinių profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros gerinimo priemonių 
rengimas ir

• 4 žingsnis – pažangos stebėsena remiantis 
į stebėsenos ir vertinimo sistemas įtrauktais 

rodikliais. Šie rodikliai turėtų būti kokybiniai, 
kiekybiniai ir finansiniai (nes pastarieji yra labai 
svarbūs norint atsekti profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros finansavimą).

Šie žingsniai yra išeities taškas rengiant partne-
rystės sutartis ir veiksmų programas, kuriomis 
atsižvelgiama į:

• visa apimančius ES politikos tikslus dėl moterų 
ir vyrų lygių teisių ir galimybių dalyvauti darbo 
rinkoje;

• susietą pagal įvairius fondus finansuojamą 
veiklą ir

• patikimas stebėsenos ir vertinimo sistemas, 
kurias taikant teikiami duomenys apie profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo 
pažangą lyčių atžvilgiu.
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3 pav. Fondų koordinavimo ir papildomumo gerinimo žingsniai

1 žingsnis. Derinimas su 2016–2019 m. strateginiais 
įsipareigojimais siekiant lyčių lygybės

1b žingsnis. Tolesnis derinimas su nacionaline lyčių lygybės 
politika ir (arba) planais

2 žingsnis. Galimų intervencinių ESF+ ir ERPF priemonių, kuriomis 
galima užtikrinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, 
nustatymas (pavyzdžiai aprašyti 2 lentelėje)

3 žingsnis. Intervencinių profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros gerinimo priemonių rengimas (pavyzdžių rasite 
2 lentelėje)

4 žingsnis. Pažangos stebėsena remiantis į stebėsenos 
ir vertinimo sistemas įtrauktais rodikliais
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1 žingsnis. Derinimas su strateginės veiklos 
tikslais siekiant lyčių lygybės

Pirmiausia reikia užtikrinti derėjimą su ES lyčių ly-
gybės tikslais. Jie apima 2016–2019 m. strateginės 
veiklos siekiant lyčių lygybės sistemos tikslus, o šie 
dera su Europos socialinių teisių ramsčiu:

• užtikrinti geresnę tėvų ir priežiūros pareigų 
turinčių asmenų profesinio ir asmeninio gyve-
nimo pusiausvyrą;

• užtikrinti plačią politikos sistemą, kuria būtų 
remiamas tėvų dalyvavimas darbo rinkoje, vieno-
desnis naudojimasis atostogomis ir lanksčiomis 
darbo sąlygomis, taip pat apsvarstant galimybę 
taikyti galimus lyginamuosius rodiklius;

• tikslingai naudotis ES finansinėmis priemo-
nėmis siekiant remti valstybes nares ir gerinti 
informuotumo didinimą;

• stebėti ir remti valstybių narių pastangas įgy-
vendinti Barselonos tikslus dėl vaikų priežiūros, 
siekiant užtikrinti platesnį šių tikslų užmojį ir 
apsvarstyti galimybę taikyti išsamesnį požiūrį, 
pvz., kad jie apimtų kitų išlaikytinių priežiūrą, 
prieinamumo ir lygybės užtikrinimo pastangas, 
siekiant padidinti moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje; ir

• stebėti nacionalines Europos semestro reformų 
priemones, atsižvelgiant į užimtumo gaires.

Užtikrinę derėjimą su šiais tikslais, užtikrinkite 
derėjimą su nacionaliniais lyčių lygybės tikslais. 
Jie paprastai nustatyti šalies nacionalinės lyčių 
lygybės politikos dokumentuose.

2 ir 3 žingsniai. Galimų intervencinių 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros gerinimo priemonių 
nustatymas ir parengimas

Toliau pateiktoje lentelėje pasiūlytos intervencinės 
priemonės suskirstytos į kategorijas pagal fondų 
reglamentų pasiūlymuose nustatytus tikslus. Joje 
taip pat nurodyti siūlomi teisėkūros procedūra 
priimamuose aktuose aiškiai nepaminėti veiksmai. 
Šiais veiksmais būtų remiama profesinio ir asme-
ninio gyvenimo pusiausvyra, gerinant priežiūros 
paslaugų kokybę ir galimybes jomis naudotis; 
remiant vyresnių žmonių aktyvumą; stiprinant 
integruotą informaciją sveikatos priežiūros klau-
simais; didinant bendrų paslaugų integraciją ir 
didinant galimybių įsidarbinti integraciją, paramą 
migrantams bei priežiūros darbuotojų skaičių, 
gerinant su priežiūra susijusio užimtumo kokybę. 
Šie veiksmai siūlomi kaip pavyzdinės su ERPF ir 
ESF+ susijusios gairės; jos jums padės apsvarstyti 
galimas intervencines priemones ir sudedamąsias 
projektų rengimo dalis.

Išsamiau apie 4 politikos tikslą

Pavyzdžiui, į 4 politikos tikslą (Socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramstį) įtrauktas išsamus galimų veiksmų sąrašas. Atsižvelgiant į lyčių aspektus šiose galimose 
srityse, galima visapusiškai ir kūrybingai naudotis ES fondų parama, siekiant pašalinti sudėtin-
gus tarpusavyje susijusius lyčių nelygybės sunkumus ir parengti labiau holistinius sprendimus.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_592
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2 lentelė. Su teisėkūra nesusiję veiksmai, kuriais galima padėti užtikrinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą

2 žingsnis
Remiantis reglamentais dėl laikotarpio po 2020 m., 
nustatyti galimas intervencines priemones.

3 žingsnis
Parengti informuotumo apie lyčių aspektą didinimo 
veiksmus, kuriais būtų skatinama profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra naudojantis ERPF parama 
(atkreipkite dėmesį į tai, kad toliau nurodytos intervencinės 
priemonės tėra pavyzdžiai).

3 žingsnis
Parengti informuotumo apie lyčių aspektą didinimo 
veiksmus, kuriais būtų skatinama profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra naudojantis ESF+ parama 
(atkreipkite dėmesį į tai, kad toliau nurodytos intervencinės 
priemonės tėra pavyzdžiai).

1 politikos tikslas. Pažangesnė Europa, skatinant novatorišką 
ir pažangią ekonomikos pertvarką (pagrindinis ERPF politikos 
tikslas, papildomas ESF+ politikos tikslas)

• MVĮ skirta verslo infrastruktūra (įskaitant pramonės parkus ir 
zonas)

• MVĮ verslo plėtra ir tarptautinimas

• Pažangiajai specializacijai, pramonės pareinamajam laikotarpiui 
ir verslumui skirtas gebėjimų ugdymas

• MVĮ ir MVĮ grupėms skirtos pažangios paramos paslaugos (įskai-
tant valdymo, rinkodaros ir projektavimo paslaugas)

• Inkubacija, parama atžalinėms, atskirtosioms įmonėms ir star-
tuoliams

• Parama inovacijų grupėms ir verslo tinklai, visų pirma naudingi 
MVĮ

• Inovacijų diegimas MVĮ (procesų, organizacinės, rinkodaros, 
bendro kūrimo, naudotojų ir paklausos sąlygojamos inovacijos)

• Įmonių, daugiausia dėmesio skiriančių žiedinei ekonomikai, vyk-
domi moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimas, technologijų per-
davimas ir bendradarbiavimas

Kuriant įmones, pramonės parkus ir inkubacijos centrus, kurti 
vaikų priežiūros ir įvairių kartų dalyvavimu grindžiamos priežiūros 
infrastruktūrą.

Steigti vaikų priežiūros ir socialinės rūpybos paslaugas teikiančias 
MVĮ.

Sudaryti MVĮ grupėms palankesnes sąlygas dalytis inovacijomis 
bendrų priežiūros paslaugų ir infrastruktūros klausimais.

Remiantis konkrečiais moterims ir vyrams priklausančių MVĮ, taip 
pat darbuotojų moterų ir vyrų poreikių vertinimais, remti inovacijų 
grupes ir verslo tinklus, kurių pranašumais pirmiausia naudojasi 
MVĮ.

Rengti mažosiose ir vidutinėse įmonėse įgyvendintinas mokymo 
iniciatyvas, siekiant skatinti tradicinių su lytimis – moterimis (kaip 
artimųjų prižiūrėtojomis) ir vyrais (šeimos maitintojais) – susijusių 
vaidmenų pokyčius.

2 politikos tikslas. Žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio 
Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energe-
tikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei 
valdymą (pagrindinis ERPF politikos tikslas, papildomas ESF+ po-
litikos tikslas)

• Namų ūkių atliekų tvarkymas, įskaitant atliekų prevenciją, maži-
nimą, rūšiavimą ir perdirbimą

• Švaraus miesto transporto infrastruktūra

Atsižvelgiant į moterų ir vyrų poreikius persvarstyti, ar atliekų 
perdirbimo centrų vieta yra tinkama (nes moterys vidutiniškai pra-
leidžia daugiau laiko tvarkydamos buitines atliekas, todėl teikiama 
atliekų tvarkymo infrastruktūra turi įtakos tam, kaip moterys nau-
doja laiką). Jei į tai atsižvelgiama rengiant buitinių atliekų tvarkymo 
iniciatyvas, galima atlaisvinti moterų laiko, sudaryti joms sąlygas 
užsiimti kita veikla ir pagerinti jų profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą.

Atsižvelgiant į moterų ir vyrų judumo poreikių vertinimą, planuoti 
švarią miestų transporto infrastruktūrą. 
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2 žingsnis
Remiantis reglamentais dėl laikotarpio po 2020 m., 
nustatyti galimas intervencines priemones.

3 žingsnis
Parengti informuotumo apie lyčių aspektą didinimo 
veiksmus, kuriais būtų skatinama profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra naudojantis ERPF parama 
(atkreipkite dėmesį į tai, kad toliau nurodytos intervencinės 
priemonės tėra pavyzdžiai).

3 žingsnis
Parengti informuotumo apie lyčių aspektą didinimo 
veiksmus, kuriais būtų skatinama profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra naudojantis ESF+ parama 
(atkreipkite dėmesį į tai, kad toliau nurodytos intervencinės 
priemonės tėra pavyzdžiai).

3 politikos tikslas. Geriau sujungta Europa, skatinant judumą 
ir regionų IRT jungtis (Europos regioninės plėtros fondui taikomas 
politikos tikslas)

• Dviračių infrastruktūra

• Miesto transporto skaitmeninimas

• Daugiarūšis transportas (Transeuropinis transporto tinklas, TEN-T)

• Daugiarūšis transportas (kaimo / ne kaimo vietovėse)

• Transporto skaitmeninimas naudojantis kitų rūšių transportu 

Užtikrinti, kad planuojant ir užtikrinant transportą būtų įrodoma, 
jog taikoma lyčių aspektu grindžiama laiko naudojimo analizė ir 
atsižvelgiama į įvairias su priežiūra susijusias keliones ir pervežimą.

4 politikos tikslas. Socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant 
Europos socialinių teisių ramstį (pagrindinis ESF+ politikos tiks-
las, papildomas ERPF politikos tikslas)
• Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra
• Pradinio ir vidurinio ugdymo infrastruktūra
• Profesinio rengimo, mokymo ir suaugusiųjų švietimo infrastruk-

tūra
• Būstų infrastruktūra migrantams, pabėgėliams ir asmenims, 

kuriems suteikta tarptautinė apsauga arba kurie prašo suteikti 
tarptautinę apsaugą

• Būstų infrastruktūra (kitiems asmenims, nei migrantai, pabėgė-
liai ir asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga arba kurie 
prašo suteikti tarptautinę apsaugą)

• Sveikatos infrastruktūra
• Sveikatos priežiūros įranga
• Sveikatos priežiūros mobilieji ištekliai
• Priemonės, kuriomis gerinamos galimybės įsidarbinti
• Specialioji parama jaunimo užimtumui ir jaunimo socialinei ir 

ekonominei integracijai
• Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui
• Parama socialinei ekonomikai ir socialinėms įmonėms
• Priemonės, kuriomis modernizuojamos ir stiprinamos darbo 

rinkos institucijos ir paslaugos siekiant įvertinti ir numatyti rei-
kiamus gebėjimus, kartu užtikrinant laiku prie poreikių pritaiky-
tą pagalbą

• Parama darbo rinkos poreikių tenkinimui ir pokyčiams
• Parama darbuotojų judumui

Investuoti į vaikų priežiūros ir socialinės rūpybos infrastruktūrą, 
įskaitant investicijas į tretinio mokslo ir profesinio rengimo centrus; 
kartu didinti priežiūros darbuotojų skaičių.

Užtikrinti tokius namų ūkius, kuriuose galėtų gyventi įvairios kartos, 
užtikrinti socialinę rūpybą ir socialinių paslaugų teikimą – įskaitant 
mažo anglies dioksido kiekio patogumus –, siekiant padidinti soci-
alinę įtrauktį, bendruomenių sanglaudą ir tvarumą.

Susieti sveikatos priežiūros technologijų inovacijas su MVĮ plėtra, 
laiko naudojimo analize, išplėsta priežiūros infrastruktūra ir skai-
tmeninės įtraukties veiksmais (derinant ERPF ir ESF+ paramą).

Remti priežiūros infrastruktūros plėtrą ir priežiūros darbuotojų 
skaičiaus didinimą, įgyvendinant jaunimo užimtumo ir vyresniojo 
amžiaus darbuotojų galimybių įsidarbinti gerinimo programas, 
kartu daug dėmesio skiriant darbuotojų judumui (derinant ERPF ir 
ESF+ paramą).

Išplėsti tinkamumo gauti švietimo ir priežiūros paramą kriterijus, 
siekiant įtraukti į juos priežiūros įrenginių infrastruktūrą (derinant 
ERPF ir ESF+ paramą).

Įtraukti vaikų priežiūrą į finansavimo reikalavimus atitinkančią inf-
rastruktūros plėtrą visais privalomojo viešojo švietimo lygmenimis, 
siekiant padidinti galimybes naudotis kokybiška, įperkama ir priei-
nama vaikų priežiūra (į švietimo infrastruktūrą integruota vaikų 
priežiūra didina infrastruktūros investicijas, o kartu mažina su ke-
lionėmis susijusį išmetamą teršalų kiekį ir dėl laiko patiriamą spau-
dimą).

Kurti inovacijas užtikrinant būstą įvairaus dydžio šeimoms ir įvairios 
sudėties namų ūkius, taip pat geresnes sąlygas vyresniojo amžiaus 
žmonėms ir neįgaliesiems.

Įtraukti priežiūros paslaugų teikimą į paramą socialinėms įmonėms.

Padėti bet kokio dydžio įmones turintiems darbdaviams plėtoti 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros gerinimo praktiką, 
užtikrinant „sveiką ir tinkamai pritaikytą darbo aplinką“, įskaitant 
novatorišką lanksčią darbo praktiką ir įtampą mažinančias laiko 
naudojimo iniciatyvas.
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2 žingsnis
Remiantis reglamentais dėl laikotarpio po 2020 m., 
nustatyti galimas intervencines priemones.

3 žingsnis
Parengti informuotumo apie lyčių aspektą didinimo 
veiksmus, kuriais būtų skatinama profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra naudojantis ERPF parama 
(atkreipkite dėmesį į tai, kad toliau nurodytos intervencinės 
priemonės tėra pavyzdžiai).

3 žingsnis
Parengti informuotumo apie lyčių aspektą didinimo 
veiksmus, kuriais būtų skatinama profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra naudojantis ESF+ parama 
(atkreipkite dėmesį į tai, kad toliau nurodytos intervencinės 
priemonės tėra pavyzdžiai).

• Priemonės, skirtos moterų dalyvavimui darbo rinkoje skatinti ir 
segregacijai pagal lytis darbo rinkoje mažinti

• Priemonės, kuriomis skatinama profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra, įskaitant galimybes naudotis vaikų priežiūros ir iš-
laikomų asmenų priežiūros paslaugomis

• Sveikos ir gerai pritaikytos darbo aplinkos priemonės, skirtos 
sveikatos sutrikimo rizikai mažinti, taip pat skatinant fizinį akty-
vumą

• Priemonės, kuriomis skatinamas vyresnių žmonių aktyvumas ir 
sveikata

• Parama ikimokykliniam ugdymui ir priežiūrai (išskyrus infrastruk-
tūrą)

• Parama pradiniam ir viduriniam ugdymui (išskyrus infrastruktū-
rą)

• Parama tretiniam mokslui (išskyrus infrastruktūrą)
• Parama suaugusiųjų švietimui (išskyrus infrastruktūrą)
• Priemonės, kuriomis skatinamos lygios galimybės ir aktyvus 

dalyvavimas visuomenėje
• Priemonės skirtos marginalizuotų grupių, tokių kaip romų ben-

druomenė, galimybėms įgyti išsilavinimą ir gauti darbą, kartu 
skatinant jų socialinę įtrauktį

• Parama pilietinei visuomenei, bendradarbiaujančiai su margina-
lizuotomis bendruomenėmis, tokiomis kaip romai

• Konkretūs veiksmai, kuriais siekiama gerinti trečiųjų šalių piliečių 
dalyvavimą darbo rinkoje

• Trečiųjų šalių piliečių socialinės integracijos priemonės
• Priemonės, kuriomis gerinamas šeima ir bendruomene grindžia-

mų priežiūros paslaugų teikimas
• Priemonės, kuriomis gerinamas sveikatos priežiūros sistemų 

prieinamumas, veiksmingumas ir atsparumas (išskyrus infras-
truktūrą)

• Priemonės, kuriomis gerinamos galimybės naudotis ilgalaike 
priežiūra (išskyrus infrastruktūrą)

• Priemonės, kuriomis modernizuojamos socialinės apsaugos 
sistemos, taip pat skatinant galimybes gauti socialinę apsaugą

Integruoti priežiūros įrenginių ir infrastruktūros plėtrą į veiksmus, 
kuriais remiamos galimybės įsidarbinti, aktyvi bei sveika gyvensena 
ir sprendžiama socialinės bei ekonominės atskirties problema 
(derinant ERPF ir ESF+ paramą).

Kurti inovacijas, siekiant gerinti romų bendruomenės integraciją ir 
jų galimybes naudotis priežiūros ir švietimo paslaugomis (derinant 
ERPF ir ESF+ paramą).

Kaupti patirtį apie lyčių aspektą ir būstą, taip pat apie lyčių aspektu 
grindžiamą planavimą bei infrastruktūrą ir taikyti šią patirtį projek-
tams.

Remti novatoriškų bendruomene grindžiamų kooperatinio būsto 
rūšių projektus, kuriuos vykdant integruojamos būstų, kuriuose 
galėtų gyventi įvairios kartos, formos ir bendruomene grindžiamos 
priežiūros paslaugų teikimo formos.

Nurodyti sąsajas su „Naujų gebėjimų ir darbo vietų darbotvarke“, 
daug dėmesio skiriant „darbo rinkos modernizavimui ir darbo 
skatinimui naudojantis naujų rūšių lankstumu bei saugumu“ (65).

Diegti inovacijas užimtumo ir gebėjimų veiklos srityje, susijusioje 
su priežiūros darbuotojų skaičiaus didinimu, siekiant didinti ne ES 
šalių piliečių ir vietos darbuotojų dalyvavimą darbo rinkoje.

Remti inovacijas, kuriomis naudojantis kuriamos, rengiamos ir tei-
kiamos bendruomene grindžiamos priežiūros paslaugos, įskaitant 
įvairių kartų dalyvavimu grindžiamą priežiūrą, skaitmeninę sveika-
tos priežiūrą, priežiūros darbuotojų skaičiaus didinimą ir miestų bei 
transporto infrastruktūrą.

Remti su geresne vaikų priežiūra ir priežiūros paslaugomis susijusias 
inovacijas ir integraciją į skurdo ir atskirties mažinimo priemones.

(65) Eurostatas (2018 m.), Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 Strategy (Pažangesnė, ekologiškesnė, labiau integracinė? Strategijos „Europos 2020“ remiamieji rodikliai), 2018 m. 
redakcija, Briuselis, Eurostatas. Galima susipažinti adresu : https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c
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2 žingsnis
Remiantis reglamentais dėl laikotarpio po 2020 m., 
nustatyti galimas intervencines priemones.

3 žingsnis
Parengti informuotumo apie lyčių aspektą didinimo 
veiksmus, kuriais būtų skatinama profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra naudojantis ERPF parama 
(atkreipkite dėmesį į tai, kad toliau nurodytos intervencinės 
priemonės tėra pavyzdžiai).

3 žingsnis
Parengti informuotumo apie lyčių aspektą didinimo 
veiksmus, kuriais būtų skatinama profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra naudojantis ESF+ parama 
(atkreipkite dėmesį į tai, kad toliau nurodytos intervencinės 
priemonės tėra pavyzdžiai).

5 politikos tikslas. Piliečiams artimesnė Europa, skatinant 
tvarią ir integruotą miestų, kaimų ir pakrančių vietovių plė-
trą ir vietos iniciatyvas (ESF+ ir ERPF taikomas politikos tikslas)

• Viešųjų turizmo išteklių ir susijusių turizmo paslaugų apsauga, 
plėtojimas ir skatinimas

• Kultūros paveldo ir kultūros srities paslaugų apsauga, plėtojimas 
ir skatinimas

• Gamtos paveldo ir ekologinio turizmo apsauga, plėtojimas ir 
skatinimas

• Viešųjų erdvių fizinis atnaujinimas ir saugumas

Diegti priežiūros infrastruktūros inovacijas čiabuvių bendruome-
nėse ir užtikrinti galimybę naudotis priežiūros ir švietimo paslau-
gomis savo kalbomis, tinkamai atsižvelgiant į jų kultūros paveldą ir 
gyvenamąsias vietoves (derinant ERPF ir ESF+ paramą).

Diegti viešųjų erdvių ir pastatų regeneracijos ir saugumo inovacijas, 
atsižvelgiant į lyčių aspektu grindžiamo planavimo žinias.

Remti inovacijas, susijusias su priežiūros paslaugomis, skirtas vie-
šojo turizmo paslaugas teikiantiems darbuotojams.

Kiti su 1–5 politikos tikslais susiję kodai (taikomi ERPF ir ESF+)

• Programų įgyvendinimo institucijų ir įstaigų, susijusių su fondų 
paramos įgyvendinimu, gebėjimų stiprinimas

• Bendradarbiavimo su partneriais ES valstybėse narėse ir už jų 
ribų stiprinimas

• Kryžminis finansavimas iš ERPF, įskaitant paramą veiksmams, 
kurie yra panašūs į finansuojamuosius iš ESF, kurie yra būtini 
siekiant įgyvendinti tiesiogiai su ERPF susijusius veiksmus

Gerinti pagal įvairias programas įgyvendinamus veiksmus, kuriais 
plečiama vaikų priežiūros bei socialinės rūpybos infrastruktūra ir 
didinamas susijusių priežiūros darbuotojų skaičius.

Gerinti susijusių duomenų, skirtų veiksmingai lyčių aspektu grin-
džiamai ir lygybės analizei atlikti, kokybę, galimybes jais naudotis ir 
taikymą, kad remiantis šia analize būtų galima pagrįsti programų 
prioritetus ir finansuojamus veiksmus, kuriais gerinama profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra.

Didinti programas įgyvendinančių institucijų ir kitų įgyvendinant 
programas dalyvaujančių subjektų informuotumą ir gerinti jų su-
pratimą apie tarpusavyje susijusius lyčių aspektu grindžiamus laiko 
naudojimo, priežiūros paslaugų, transporto ir infrastruktūros nau-
dojimo klausimus.

Gerinti pagal įvairias programas įgyvendinamus veiksmus, kuriais 
plečiama vaikų priežiūros bei socialinės rūpybos infrastruktūra ir 
didinamas susijusių priežiūros darbuotojų skaičius.

Gerinti susijusių duomenų, skirtų veiksmingai lyčių aspektu grin-
džiamai ir lygybės analizei atlikti, kokybę, galimybes jais naudotis ir 
taikymą, kad remiantis šia analize būtų galima pagrįsti programų 
prioritetus ir finansuojamus veiksmus, kuriais gerinama profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra.

Didinti programas įgyvendinančių institucijų ir kitų įgyvendinant 
programas dalyvaujančių subjektų informuotumą ir gerinti jų su-
pratimą apie tarpusavyje susijusius lyčių aspektu grindžiamus laiko 
naudojimo, priežiūros paslaugų, transporto ir infrastruktūros nau-
dojimo klausimus.

Techninė parama (taikoma ERPF ir ESF+)

• Informacija ir komunikacija

• Rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir kontrolė

• Vertinimai, tyrimai ir duomenų rinkimas

• Valstybių narių institucijų, paramos gavėjų ir susijusių partnerių 
gebėjimų stiprinimas

Didinti stebėseną ir teikti daugiau su vertinimais susijusių duome-
nų, siekiant į juos įtraukti konkrečius veiksmus, kuriais skatinama 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra bei lyčių lygybė.

Gerinti „ex-ante“ analizę, programų ir projektų turinį, stebėseną ir 
vertinimą

Didinti stebėseną ir teikti daugiau su vertinimais susijusių duome-
nų, siekiant į juos įtraukti konkrečius veiksmus, kuriais skatinama 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra bei lyčių lygybė.

Gerinti „ex-ante“ analizę, programų ir projektų turinį, stebėseną ir 
vertinimą
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4 žingsnis. Pažangos stebėsena remiantis 
į stebėsenos ir vertinimo sistemas įtrauktais 
rodikliais

Atrenkant ir nustatant siūlomą veiklą, kuria, naudo-
jantis ESF+ ir ERPF parama, turėtų būti skatinama 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, vals-
tybių narių vadovaujančiųjų institucijų atstovams 
patariama įgyvendinti 3 žingsnį. Jį įgyvendindami 

(66)  Pritaikyta pagal Fitzgerald, R., ir Michie, R. (2000 m.), Experiences, good practice and lessons for evaluating gender equality outcomes in 
Structural Fund programmes, Lygybės vertinimo konferencija (angl. (paper presented at the) Evaluation for Equality Conference), Edinburgas, 
2000 m. rugsėjo 17–19 d.

(67) Rodikliai turi būti konstrajuomi taip, jog matuotų procentus arba skaičius. Pirmenybė turėtų būti teikiama procentams, nes paprasti 
skaičiai nėra idealus rodiklis.

jie turėtų atsižvelgti į pageidaujamus rezultatus 
ir susijusius pažangos bei pokyčių rodiklius, kad 
galėtų stebėti rezultatų įgyvendinimo pažangą. 
Toliau pateikiamas pavyzdys, iš kurio matyti, kaip 
per etapų arba žingsnių procesą suinteresuotieji 
subjektai gali atsižvelgti į pagrindinį tikslą, jo siekiant 
įgyvendinamus veiksmus ir rodiklius (66), kuriais 
remiantis būtų galima grįsti veiksmus, stebėseną 
bei vertinimą.

Lyčių lygybės tikslas – užtikrinti geresnę tėvų ir priežiūros pareigų turinčių asmenų 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą

(Atkreipkite dėmesį į tai, kad šie rodikliai (67) tėra pavyzdžiai.)

1. Produkto rodikliai
• Išplėsta valstybės finansuojamų, lanksčių ir kokybiškų vaikų priežiūros paslaugų pasiūla
• Išplėsta lanksčių, įperkamų ir kokybiškų vyresnio amžiaus žmonių priežiūros paslaugų 

pasiūla, įskaitant skaitmenines technologijas ir pasidalijamas ir tarpgeneracines priežiūros 
paslaugas

• Išplėsta valstybės finansuojamų, lanksčių ir kokybiškų paslaugų pasiūla negalią turintiems 
žmonėms, įskaitant vaikus

• Didesnis finansavimas priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų ugdymui socialinės rū-
pybos, vyresnio amžiaus žmonių ir vaikų priežiūros srityse

• Didesnis priežiūros įstaigų ir paslaugų prieinamumas, skatinantis dalyvavimą darbo rinkoje
• Darbdavių (įmonių) plačiau taikomos priemonės lanksčiam darbui ir alternatyvioms darbo 

sąlygoms remti
• Didesnis darbuotojų savarankiškumas organizuojant savo darbo laiką
• Daugiau vyrų, dirbančių su priežiūra susijusį darbą, ir geresnės sąlygos priežiūros sektoriaus 

darbuotojams – moterims ir vyrams

2. Rezultato rodikliai
• Didesnė su priežiūra susijusiai veiklai vyrų skiriamo laiko dalis
• Didesnis formalus vyrų ir moterų užimtumas priežiūros srityje
• Geresnės darbo sąlygos priežiūros sektoriuje dirbančioms moterims ir vyrams
• Didesnė moterų, taip pat migrančių, prieiga prie mokamo darbo ir daugiau tokio darbo 

valandų
• Plačiau taikomos alternatyvios darbo sąlygos

3. Poveikio rodikliai
• Tolygesnis priežiūros pareigų pasidalijimas
• Tolygesnis laiko paskirstymas tarp vyrų ir moterų
• Sustiprinta moterų ir vyrų, įskaitant migrantes ir migrantus, ekonominė, fizinė ir psicholo-

ginė gerovė ir sveikata
• Didesnės mokestinės pajamos padidėjus darbuotojų skaičiui ir iš (lyties aspektu desegre-

guoto) priežiūros sektoriaus
• Išaugus užimtumui pagerėję ekonominiai rezultatai
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Čekija. Geresnės moterų ir vyrų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
užtikrinimas

Naudodamasi ESF ir ERPF finansavimu ir kartu 
naudodamasi nacionaliniais fondais, Čekija 
imasi įvairių profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros ir moterų padėties darbo rinkoje 
gerinimo priemonių. Šiuo metu moterys šalies 
darbo rinkoje patiria įvairių sunkumų:

• moterų įsidarbinimo galimybės labiau ri-
botos nei vyrų;

• moterys nesiekia karjeros taip kaip vyrai;
• moterys savo laikui kelia didesnius reika-

lavimus nei vyrai, nes turi derinti mokamą 
darbą ir su priežiūra susijusią atsakomybę; ir

• skiriasi moterų ir vyrų darbo užmokestis, 
todėl moterys atsiduria nepalankesnėje padėtyje.

Kadangi trūksta viešųjų vaikų priežiūros paslaugų ir įperkamų alternatyvų, moterys atgrasomos 
nuo dalyvavimo darbo rinkoje. Iš EBPO duomenų matyti, kad jaunesnius nei 12 metų amžiaus 
vaikus turinčių motinų užimtumo lygis Čekijoje mažiausias iš visų ES valstybių narių; taip pat 
žemas jaunesnius nei trejų metų amžiaus vaikus turinčių moterų užimtumo lygis. (68) Šiuos 
sunkumus siekiama išspręsti įvairiais veiksmais, derinant viešąsias lėšas ir ESI fondų išteklius. 
Pavyzdžiui, įgyvendinant Prahos veiksmų programą, kuriamas įperkamų vietoje teikiamų vai-
kų priežiūros paslaugų tinklas. Siūlant šias paslaugas siekiama pašalinti dabartinius paslaugų 
trūkumus ir suteikti moterims daugiau galimybių derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Imantis 
šios naujos veiklos, rengiamos švietimo programos ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir nau-
jiems arba esamiems ikimokyklinio ugdymo srities verslininkams. Kaip teisėkūros priemonė 
buvo nustatytos tėvystės atostogos, kad vyrai galėtų prižiūrėti vaikus (69). Šių atostogų gali 
išeiti tėvas arba bet kuris kitas asmuo, užsiimantis iki 7 metų amžiaus vaiko priežiūra, kuria 
pakeičiama tėvų atliekama priežiūra.

Derinant šių dviejų fondų išteklius, pagal Čekijoje įgyvendinamą ESF programą taip pat sten-
giamasi parengti priemones, kad būtų galima nustatyti lanksčias darbo sąlygas, kuriomis 
dirbant būtų lengviau derinti mokamą darbą ir su priežiūra susijusią atsakomybę. Kartu ERPF 
finansavimas skiriamas investicijoms į vaikų priežiūros infrastruktūrą, siekiant sukurti ir naudoti 
visoje šalyje veikiantį įperkamų, vietoje teikiamų vaikų priežiūros tinklą.

Iš kitų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros gerinimo veiksmų paminėtinas švietimas, 
informuotumo didinimas ir konsultacijos su darbdaviais; tiesioginė finansinė parama įnašams 
į darbo užmokestį, kad būtų galima nustatyti lanksčias darbo sąlygas; ir lyčių stereotipų ša-
linimas vykdant mokymo ir informuotumo didinimo veiklą, siekiant pagerinti supratimą apie 
diskriminaciją dėl lyties. Taip pat buvo svarbios iniciatyvos skatinti vyrų dalyvavimą vaikų prie-
žiūros ir kitų išlaikytinių priežiūros veikloje; šios iniciatyvos papildytos informuotumo didinimo, 
temos propagavimo ir vyrų mokymo dirbti priežiūros srityje veikla, dirbantiems vyrams padėta 
derinti darbą ir asmeninį gyvenimą, įskaitant vyrų konsultavimą tėvystės atostogų klausimais.

(68) Partnerystės sutartis dėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpio.
(69) Nuo 2009 m. sausio 1 d. galiojančio akto Nr. 187/2006 (rink.) dėl sveikatos draudimo pakeitimą Čekijos Senatas patvirtino 2017 m.
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1 fiktyvaus atvejo tyrimas. Mokamo darbo ir vaiko priežiūros derinimas

1 žingsnis. Išsiaiškinti dinamiką

Inesai 36 metai. Ji viena augina trejų metų sūnų ir dirba visą darbo dieną kaip 
profesionali darbuotoja prie mažųjų ir vidutinių įmonių priskiriamoje įmonė-
je. Jos sūnus penkias dienas per savaitę nuo 8.00 val. iki 16.00 val. lanko vie-
toje veikiantį viešosiomis lėšomis finansuojamą darželį. Per metus Inesa už-
dirba apie 35 000 EUR. Už vaiko priežiūrą ji per mėnesį sumoka 1 230 EUR.
Inesa neturi daug galimybių naudotis neoficialia vaiko priežiūra, nes grįžusi 
į gimtąją šalį gyvena dideliame mieste. Jos socialinis ratas yra ribotas, ypač 
todėl, kad jos šeima gyvena jos gimtajame miestelyje, kaimo vietovėje, maž-
daug už 180 km. Tris dienas per savaitę viešai finansuojamą vaiko priežiūrą ji 
turi papildyti, nes dirba iki 18 val., kad galėtų atidirbti už laiką tomis dienomis, 
kuriomis baigia darbą 15.30 val. Už neoficialią priežiūrą ji moka 600 EUR gry-
naisiais. Iš savo mėnesinių 2 916 EUR pajamų ji už vaiko priežiūrą sumoka 
1 830 EUR. Tai sudaro 63 proc. jos pajamų, neatskaičius mokesčių, ir beveik 
siekia EBPO nustatytą vaikų priežiūrai išleidžiamų namų ūkių pajamų vidur-
kį* – 67 proc. EBPO vidurkis apskaičiuotas dviem vaikams, todėl vieniši vieną 
vaiką auginantys tėvai išleidžia daugiau. Dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumo pajamos skiriasi, todėl vienišos motinos vaikų priežiūrai gali sumo-
kėti didesnę savo pajamų dalį. Motinos sudaro 92 proc. vienišų tėvų.

2 žingsnis. Nustatyti informuotumo apie lyčių aspektą didinimo 
veiksmus ir atsakomąsias priemones

Pagal kuriuos iš ESF+ ir ERPF lėšomis finansuojamų veiksmų imantis galimų 
intervencinių ESF+ ir (arba) ERPF profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiaus-
vyros užtikrinimo priemonių būtų galima pakeisti Inesos profesinio ir asme-
ninio gyvenimo pusiausvyrą?
Kokių duomenų jums reikia, kad galėtumėte parengti tokias programas ir 
projektus, kuriais būtų mažinama finansinė ir su laiku susijusi tokių dirbančių 
tėvų kaip Inesa našta? Kokių duomenų turite apie ikimokyklinio amžiaus vaikus? 
Kokių duomenų turite apie dirbančius tėvus ir vienišus tėvus? Koks teikiamas 
vaikų priežiūrai skirtas viešasis finansavimas? Kokie su transporto ir kita inf-
rastruktūra susiję veiksmai palengvintų šią naštą?

3 žingsnis. Imtis veiksmų

Būtų galima imtis, pvz., šių intervencinių priemonių:
• apsvarstyti galimybę teikti vaikų priežiūros paslaugas, integruotas į MVĮ 

verslo infrastruktūrą (1 politikos tikslas);
• apsvarstyti, kokiomis transporto jungtimis, įskaitant važiavimą dviračiu ir 

įvairiarūšį darbą, gali naudotis žmonės, kurie turi keliauti per miestą, kad 
galėtų atvykti į darbą (ERPF 3 politikos tikslas);

• apsvarstyti, kokie papildomi ERPF finansuojami veiksmai gali papildyti 4 
politikos tikslo intervencines priemones, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikų 
priežiūros infrastruktūrai.
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2 fiktyvaus atvejo tyrimas. Pamaininio darbo ir vaiko priežiūros derinimas

1 žingsnis. Išsiaiškinti dinamiką

23 metų amžiaus Agneta – trijų jaunesnių nei penkerių metų amžiaus vaikų 
mama. Ji dirba ne visą darbo laiką vietos parduotuvėje, o jos vyras – pamai-
nomis vietos gamykloje. Šeima gyvena nedidelėje kaimiškoje vietovėje ir per 
mėnesį uždirba 1 300 EUR. Gauti viešosiomis lėšomis finansuojamų vaikų 
priežiūros paslaugų visiems trims vaikams jie negalės. Šiuo metu jie gali gau-
ti kai kurių paslaugų savo vyriausiajam vaikui. Vis dėlto kai kada Agnetos 
darbo valandos pasikeičia, todėl, kai reikia dirbti ir jai, ir jos vyrui, šeima turi 
naudotis draugų pagalba. Jų tėvai gyvena už valandos kelio, važiuojant auto-
mobiliu, o viešasis transportas jų kaime yra labai ribotas.
Ne visada paprasta gauti duomenų apie tai, kiek žmonių gyvena tokiomis 
vargingomis aplinkybėmis, mažai uždirba ir dirba nestabiliomis darbo sąly-
gomis. Šiuo atžvilgiu gali praversti tokios priemonės, kaip EIGE Lyčių lygybės 
indeksas, taip pat vietos darbo rinkos duomenų šaltiniai, statistinė informa-
cija apie būstus ir išmokas vaikui, galimybes naudotis viešuoju transportu, 
laiko naudojimą ir duomenys apie naudojimąsi infrastruktūra ir (arba) viešo-
siomis erdvėmis.
ES vidurkių duomenys ne visada išsamūs. Vis dėlto galima nustatyti kai kuriuos 
lyginamuosius šalių ir regionų duomenis. Naudodamiesi šia informacija, ga-
lite suskirstyti ir įvertinti vietos poreikius vietos paslaugų, esamų viešųjų 
paslaugų ir socialinio saugumo aspektais. Pažvelkite į Vokietijos kaimo vieto-
vės pavyzdį: Meklenburgo-Pomeranijos vakaruose rengiant veiksmų planus 
atsižvelgta į transportą, vietos užimtumą, pramonės sektorius, vietos trans-
portą ir vietos paslaugų teikimą. Šiame regione imantis intervencinių ESF 
priemonių nustatyta, kad pirmiausia reikia remti pamaininius darbuotojus ir 
kitas sudėtingų kasdienių su laiku, vaikų ir kitokia priežiūra susijusių poreikių 
turinčias šeimas.

2 žingsnis. Nustatyti informuotumo apie lyčių aspektą didinimo 
veiksmus ir atsakomąsias priemones

Pagal kuriuos iš ESF+ ir ERPF lėšomis finansuojamų veiksmų imantis galimų 
intervencinių ESF+ ir (arba) ERPF profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiaus-
vyros užtikrinimo priemonių būtų galima pakeisti šios šeimos padėtį: padėti 
jai naudotis vaikų priežiūros paslaugomis, rasti geriau mokamas darbo vietas, 
kad būtų galima užtikrinti pusiausvyrą sprendžiant pamaininio darbo ir vietos 
transporto klausimus?

3 žingsnis. Imtis veiksmų

• Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūrą.
• Užtikrinti profesinio rengimo, mokymo ir suaugusiųjų švietimo infrastruk-

tūrą.
• Imtis priemonių, kuriomis gerinamos galimybės įsidarbinti.
• Imtis priemonių, skirtų moterų dalyvavimui darbo rinkoje skatinti ir segre-

gacijai pagal lytis darbo rinkoje mažinti.
• Skatinti asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, įskaitant la-

biausiai skurstančius asmenis ir vaikus, socialinę integraciją.
• Pagal 4 politikos tikslą apsvarstyti galimybę investuoti į vaikų priežiūros ir 

socialinės rūpybos infrastruktūros statybą, taip pat didinti priežiūros dar-
buotojų skaičių.

https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
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3 fiktyvaus atvejo tyrimas. Savo ir kitų priežiūros pusiausvyros užtikrinimas

1 žingsnis. Išsiaiškinti dinamiką

Tomas yra 74 metų amžiaus pensininkas, buvęs apskaitos tarnautojas. Jo 
mėnesinės 850 EUR pajamos šiek tiek viršija minimalias Ispanijos nacionalines 
785 EUR pajamas.* Jis visą laiką prižiūri savo 73 metų amžiaus žmoną Izabe-
lę, su kuria susituokė prieš 52 metus. Dėl ilgalaikės ligos jai reikia įvairios 
priežiūros.
Ispanijoje vyresni nei 65 metų amžiaus vyrai sudaro 16 proc., o moterys – 
31 proc. Vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 80,5 metų, o moterų – 86,3 
metų.** Nors Izabelė jau ilgokai nesijaučia gerai, Tomas nerimauja, kad žmo-
na gali jį pergyventi. Galiausiai jis yra vyresnis, o ilgalaikė kito asmens priežiū-
ra turi įtakos tikėtinai prižiūrinčiojo asmens gyvenimo trukmei.
Tomas ir Izabelė gyvena didelio miesto pakraštyje, iš kurio galima reguliariai 
važiuoti į miestą. Jų sūnus gyvena viename, o duktė – kitame miesto pakraš-
tyje. Jie turi keturis 12–19 metų amžiaus anūkus; kurie mokosi nuolatinio ug-
dymo įstaigose. Jų duktė Asunción dirba ne visą darbo laiką, todėl gali padė-
ti savo tėvui atlikti namų ruošos darbus ir apsilankyti motinai pas gydytojus. 
Jų sūnus Migelis apsilanko savaitgaliais, o vakarais turi budėti prie skubios 
pagalbos telefono.

2 žingsnis. Nustatyti informuotumo apie lyčių aspektą didinimo 
veiksmus ir atsakomąsias priemones

Pagal kuriuos iš ESF+ ir ERPF lėšomis finansuojamų veiksmų imantis galimų in-
tervencinių ESF+ ir (arba) ERPF profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
užtikrinimo priemonių būtų galima pakeisti Tomo, Izabelės ir jų šeimos padėtį, 
pašalinti jų rūpesčius ir padėti jiems įveikti profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros užtikrinimo sunkumus?

3 žingsnis. Imtis veiksmų

• ERPF prioritetas yra tvaraus miesto transporto infrastruktūra.
• Kitą socialinę infrastruktūrą, kuri didina socialinę įtrauktį bendruomenėje, galima 

remti pagal ESF+ 3 politikos tikslą; ją taip pat galima gerinti tobulinant sveikatos 
infrastruktūrą, įskaitant sveikatos priežiūros skaitmeninimą ir priemones, kurio-
mis gerinamos galimybės naudotis ilgalaikės priežiūros paslaugomis (išskyrus 
infrastruktūrą). Papildomos ERPF paramos būtų galima skirti sveikatos priežiūros 
ir socialinės rūpybos srityje veikiančių mažųjų ir vidutinių įmonių diegiamoms 
techninėms inovacijoms remti.

• Finansuojamos intervencinės priemonės, kuriomis galima sudaryti sąlygas žmo-
nėms derinti įvairių kartų dalyvavimu grindžiamos priežiūros poreikius su darbu 
ir individualiais namų ūkių poreikiais, galėtų būti ryšių technologijų tobulinimas 
siekiant sudaryti sąlygas naudotis nuotoline priežiūra ir parama, receptų bei 
būtiniausių buities reikmenų užsakymas internetu ir įvairių kartų dalyvavimu 
grindžiamos priežiūros infrastruktūra vietos lygmeniu – kurią finansuotų ir val-
dytų viešasis sektorius –, siekiant sumažinti naštą šeimoms ir suteikti pertraukų 
prižiūrintiesiems asmenims. Tai labai svarbu moterims, kurios dažnai dirba ne 
visą darbo laiką, kad galėtų atsižvelgti į kitų asmenų priežiūros poreikius.

* Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (2017 m.), Pensions at a Glance 2017: Country Profiles - Spain. Paryžius, EBPO. Galima susipažinti adresu https://www.oecd.org/els/public-pensions/
PAG2017-country-profile-Spain.pdf.

** Eurostatas (2018  m.), The life of women and men in Europe: A statistical portrait (Moterų ir vyrų gyvenimas Europoje. Statistinis portretas), 2018 m. redakcija, Briuselis, ES. Galima susipažinti adresu https://
www.ine.es/prodyser/myhue18/bloc-1a.html?lang=en.

https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Spain.pdf
https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Spain.pdf
https://www.ine.es/prodyser/myhue18/bloc-1a.html?lang=en
https://www.ine.es/prodyser/myhue18/bloc-1a.html?lang=en
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4 fiktyvaus atvejo tyrimas. Vaikų ir vyresniojo amžiaus asmenų priežiūros derinimas su pamaininiu darbu

1 žingsnis. Išsiaiškinti dinamiką

22 metų amžiaus Tasheen ir 26 metų amžiaus Imran yra pirmosios 
kartos imigrantai, gyvenantys didelės Europos sostinės pakraštyje. 
Jie turi du vaikus: vienam iš jų – treji metai, o kitam – šeši mėnesiai. 
Tasheen niekur, išskyrus namus, nedirba ir nevairuoja. Imran dirba 
pamainomis vietos restorane. Tasheen mama Bushra ir broliai bei 
seserys neseniai atsikėlė gyventi kaimynystėje, bet jos mamai 74 
metai ir ji serga demencija ir diabetu.
Tasheen turi vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimą, o Imran yra 
baigęs kompiuterių inžinerijos studijas. Jie abu norėtų rasti jų ge-
bėjimus ir galimybes atitinkantį darbą, bet jiems reikia paramos 
mokantis vietos kalbos ir rengiant gyvenimo aprašymus.

2 žingsnis. Nustatyti informuotumo apie lyčių aspektą 
didinimo veiksmus ir atsakomąsias priemones

Pagal kuriuos iš ESF+ ir ERPF lėšomis finansuojamų veiksmų iman-
tis galimų intervencinių ESF+ ir (arba) ERPF profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo priemonių būtų galima pakeis-
ti Tasheen ir Imran padėtį, padėti jiems rasti mokamą darbą, nau-
dotis vaikų priežiūros paslaugomis, rasti vietoje teikiamų paslaugų 
Tasheen motinai ir saugų būstą?
Kokių galite gauti duomenų apie migrantų ir kitų žmonių grupių, 
kurios gali gyventi marginalinėmis sąlygomis, gebėjimus, pajamų 
dydį ir namų ūkių tipus? Kokias konsultacijas galite rengti arba 
kokios veiklos galite imtis, kad galėtumėte geriau suprasti šių žmo-
nių grupių poreikius ir lūkesčius?

3 žingsnis. Imtis veiksmų

• 1 politikos tikslas yra pagrindinis ERPF prioritetas, kuriuo remiamos intervencinės priemo-
nės, skirtos gebėjimams ugdyti, pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai, verslumui, 
MVĮ inkubatoriams ir atžalinėms įmonėms.

• Tai derinama su ESF+ priemonėmis, susijusiomis su:
• parama socialinei ekonomikai, socialinėms įmonėms ir migrantams bei pabėgėliams skirtai 

būsto infrastruktūrai;
• kita socialine infrastruktūra, kuria padedama siekti socialinės įtraukties bendruomenėje;
• sveikatos infrastruktūra;
• priemonėmis, kuriomis gerinamos galimybės įsidarbinti;
• parama tretiniam mokslui (išskyrus infrastruktūrą);
• parama suaugusiųjų švietimui (išskyrus infrastruktūrą);
• priemonėmis, kuriomis skatinamos lygios galimybės ir aktyvus dalyvavimas visuomenėje;
• būdais integruoti palankių sąlygų neturinčius asmenis ir grąžinti juos į darbo rinką;
• priemonėmis, kurios skirtos marginalizuotų grupių galimybėms gerinti;
• priemonėmis, kuriomis gerinamos galimybės naudotis ilgalaike priežiūra (išskyrus infras-

truktūrą); ir
• priemonėmis, kuriomis modernizuojamos socialinės apsaugos sistemos, įskaitant galimy-

bes gauti socialinę apsaugą.
Padėti Tasheen ir Imran bei kitiems jų šeimos nariams pasinaudoti galimybėmis mokytis ir 
įsidarbinti, atsižvelgti į poreikius, susijusius su būstu, integracija ir socialine apsauga; ir pa-
dėti jiems prisidėti prie vietos ekonomikos būtų galima įvairiomis intervencinėmis priemonė-
mis. Tikslūs ir išsamūs vietos duomenys – suskirstyti pagal lytis, amžių, negalią, rasę ir etninę 
kilmę – yra labai svarbūs, kad būtų galima pagrįsti gerai pritaikytus ir vietos poreikius atitin-
kančius projektus bei programas, kuriais galima atsižvelgti į sudėtingus visų žmonių poreikius 
ir įgyvendinti visas jų galimybes.

Papildomi šaltiniai

Sužinokite daugiau:

• Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra Europos Sąjungoje
• Sinergija ir supaprastinimas rengiant Sanglaudos politiką po 2020 m. 

Tarybos išvados

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/
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5 priemonė. Partnerysčių ir daugiapakopio valdymo 
apibrėžimas. Susijusių partnerių, lyčių srities ekspertų ir 
stebėsenos komitetų sudėties nustatymas

Įvadinė informacija apie priemonę

Šia priemone vadovaujančiosios institucijos gali 
naudotis siekdamos užtikrinti, kad:

• į ES fondų programavimo ir stebėsenos procesus 
būtų įtraukiami susiję subjektai, pirmiausia lyčių 
srities ekspertinių žinių turintys subjektai; ir

• visos rengiant ir įgyvendinant ES fondų progra-
mas dalyvaujančios organizacijos integruotų 
į savo praktinę veiklą lyčių aspekto analizę.

ES fondų partneriai vadovauja programavimui ir 
įgyvendinimui, prižiūri programų veiklos rezulta-
tus ir patvirtina projektų atrankos kriterijus bei 
vertinimo planus. Jie turi užtikrinti su ES fondais 
susijusių procesų kokybę, taip pat derėjimą su 
visa apimančiais ES ir valstybių narių tikslais (Ben-
drųjų nuostatų reglamento (BNR) 6 straipsnis). 
Konkrečiai tai reiškia, kad ES fondų stebėsenos 
komitetuose turi būti atstovaujama susijusiems 
partneriams (BNR 34 straipsnis). Laikotarpiui po 
2020 m. Komisija siūlo „stebėsenos komitetams 
suteikti svarbesnį vaidmenį prižiūrint programos 
veiklos rezultatus ir visus jiems įtakos turinčius 
veiksnius“ (BNR aiškinamasis memorandumas).

Į daugiapakopio valdymo veiklą įtraukti lyčių as-
pektu svarbius subjektus, ypač turinčiuosius eks-
pertinių žinių, svarbu dėl kelių priežasčių:

• įtraukus lyčių aspektu svarbius partnerius į veiklą 
nuo intervencinės priemonės planavimo etapo 
iki pat vertinimo etapo, galima nustatyti su ly-
čių aspektu susijusius susirūpinimą keliančius 
klausimus ir padarinius, į kuriuos galbūt nebuvo 
atsižvelgta iš pradžių. Šie partneriai ir partne-
rystės atlieka labai svarbų vaidmenį gerinant 
viešuosius sprendimus ir politiką, siekiant 
išspręsti dabartines sudėtingas, su įvairiais 
aspektais susijusias problemas. Tai itin svarbu 
lyčių nelygybei – norint į ją atsižvelgti, reikia 
gerai išsiaiškinti socialinių normų, vertybių, 
racionalumo ir socialinio elgesio poveikį. Viešoji 
politika ir su programomis susiję sprendimai gali 
skirtingai veikti suinteresuotuosius subjektus ir 

naudą gaunančias moteris bei vyrus. Gali skirtis 
jų prioritetai ir požiūris į išteklių paskirstymą. 
Jei užtikrinsime, kad į programų analizę būtų 
įtraukiamas lyčių aspektas, ir kad vykdant su-
interesuotųjų subjektų veiklą būtų išlaikoma 
lyčių pusiausvyra, mūsų požiūris bus platesnis 
ir galėsime geriau suprasti skirtingas moterų 
ir vyrų gyvenimo realijas;

• palaikant partnerystę su ekspertais, galima 
stiprinti lyčių aspekto analizės gebėjimus ir 
kartu gerinti supratimą apie lyčių aspektus 
įgyvendinant programas bei rengiant projektus. 
Dialogas su partneriais taip pat labai svarbus 
norint nustatyti galimus taisomuosius arba 
papildomus programų ir projektų veiksmus. 
Jį galima palaikyti konsultuojantis su lyčių lygy-
bės srityje dirbančiomis pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir susijusiais už lyčių lygybės 
skatinimą atsakingais valstybiniais subjektais;

• užtikrinus atstovavimo įvairovę, taip pat lengviau 
didinti su lyčių lygybe susijusį visų subjektų in-
formuotumą ir stiprinti atitinkamus gebėji-
mus. Ją galima užtikrinti lyčių aspektu svarbiems 
partneriams ir politikos formuotojams suteikiant 
galimybę keistis patirtimi ir informacija apie lyčių 
aspekto integravimą, lygybę ir nelygybę įvairio-
se politikos srityse. Ekspertinių žinių su lytimis 
susijusiais klausimais turinčių partnerių įnašas 
skatina tarpusavio mokymąsi, geresnes žinias ir 
geresnius rezultatus. Politikos formuotojams ir 
šiems suinteresuotiesiems palaikant nuolatinius 
ir prasmingus ryšius, sukuriama erdvė, kurioje 
galima didinti skaidrumą ir pasitikėjimą. Tai gali 
paskatinti prisiimti didesnius įsipareigojimus 
taikyti lyčių lygybės principus;

• lyčių aspektu svarbūs partneriai, pvz., moterų 
organizacijos ir lyčių srities ekspertai didina 
su lyčių lygybės įsipareigojimais susijusią 
atskaitomybę. Jie veikia kaip „valdymo bokš-
tai“, stebintys viešosios politikos procesus, 
siekdami užtikrinti, kad vyriausybės laikytųsi 
savo įsipareigojimų dėl lyčių lygybės tikslų ir 
būtų už juos atsakingos.

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-planning
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-evaluation
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1. Partnerių grupių nustatymas suinteresuotų subjektų konsultacijoms

BNR Susiję su lyčių aspektu

a) Miesto ir kitos viešojo sektoriaus 
institucijos

Už lyčių lygybės skatinimą atsakingi miestų ir kitų viešojo sektoriaus 
institucijų subjektai yra vyriausybinės agentūros, pvz., patariamosios 
tarybos lyčių lygybės klausimais, pusiau autonominės centrinės adminis-
tracijos įstaigos ir subnacionaliniu ir (arba) provincijos ir savivaldybės 
lygmeniu veikiantys subjektai. (70)
Lyčių aspektu svarbūs partneriai gali būti ryšių punktai arba asmenys, 
atsakingi už lyčių lygybės skatinimą; jie atlieka teisinius ar administracinius 
vaidmenis arba turi su konkrečiu sektoriumi susijusios kompetencijos. 

b) Ekonominiai ir socialiniai partne-
riai

Šalies ekonominiai ir socialiniai partneriai gali būti lyčių lygybės įstaigos, 
gerinančios lyčių lygybę darbo rinkoje ir per socialinį dialogą darbo vie-
toje. Iš jų būtų galima paminėti profesines sąjungas, pramonės įstaigas 
ir vietos ekonominės plėtros agentūras.

c)Atitinkamos įstaigos, atstovau-
jančios pilietinei visuomenei, 
aplinkos apsaugos srities par-
tneriai ir subjektai, atsakingi už 
socialinės įtraukties, pagrindi-
nių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą

Iš atitinkamų pilietinės visuomenės organizacijų būtų galima paminėti 
moterų studijų ir mokslinių tyrimų centrus; feministines organizacijas; 
gebėjimų ugdymo, akademines ir švietimo įstaigas; moterų įmones; kitas 
socialines įmones; privačiojo sektoriaus įmones; vietos bei nacionalinę 
žiniasklaidą ir nevyriausybines organizacijas (NVO). Pirmiausia tai moterų 
organizacijos, lyčių lygybės skatinančios NVO, neįgaliųjų vadovaujamos 
pilietinės visuomenės organizacijos, įvairių rasių ir etninės kilmės žmonėms 
atstovaujančios pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant, be kita ko, 
imigrančių asociacijas. 

(70)  Dėl išsamesnės informacijos apie nacionalines kiekvienos ES valstybės narės su lyčių aspektu susijusias struktūras, EIGE, Gender 
Mainstreaming in the EU Member States, žr. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries.

Partnerysčių ir daugiapakopio valdymo 
nustatymo žingsniai

Bendrųjų nuostatų reglamente pateikta daugiapa-
kopio valdymo gairių, susijusių su toliau išvardytais 
subjektais.

2. Atstovavimas stebėsenos komitetuose

Stebėsenos komitetai vadovauja ES fondų įgyven-
dinimui ir užtikrina, kad juos įgyvendinant būtų 
laikomasi BNR 39 straipsnyje nustatytų rezultaty-
vumo, veiksmingumo, aktualumo, suderinamumo 
ir ES pridėtinės vertės kriterijų. Lyčių nelygybė 
veikia visus šiuos kriterijus. Todėl norint užtikrinti, 
kad būtų laikomasi šių kriterijų, reikia didelės su 
lyčių aspektu susijusios kompetencijos, kurią, teik-
dami gaires, gali užtikrinti lyčių aspektu svarbūs 
partneriai ir ekspertai. Užtikrinant atstovavimą 
stebėsenos komitetuose turėtų būti atsižvelgiama 
į įvairius aspektus:

• juose turi dalyvauti lyčių aspektu svar-
būs suinteresuotieji subjektai – t. y. 

reikia užtikrinti, kad kaip atstovai į konsultaci-
nę stebėsenos komiteto veiklą būtų įtraukiami 
pirmiau nurodyti lyčių aspektu svarbūs suin-
teresuotieji subjektai, pirmiausia – lyčių srities  
ekspertai, ir

• turi dalyvauti moterys ir vyrai – labai svar-
bu užtikrinti grupės narių lyčių pusiausvyrą 
(t. y. atstovavimo proporcija turi būti bent 40 
ir 60). Sprendimų priėmimo procesuose taip 
pat reikia atsižvelgti į atstovavimą moterims ir 
vyrams, kaip politikos naudos gavėjams. Mote-
rys ES politikos pranašumais turėtų naudotis 
tiek pat kaip vyrai. Vis dėlto moterys užima 
daug mažiau pareigybių, kuriose priimami 
sprendimai, nei vyrai. Moterų ir vyrų daly-
vavimo nelygybė su planavimu ir sprendimų 
dėl politikos veiksmų priėmimu susijusiuo-
se procesuose veikia rezultatus; šis poveikis 
moterims ir vyrams yra labai didelis. Politikai 
naudingi įvairūs požiūriai. Užtikrinus geresne 
lyčių pusiausvyra pasižymintį atstovavimą, 
įtraukiama įvairi patirtis, todėl gali pagerėti 
sprendimų priėmimo procesai ir bendrieji  
rezultatai.

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries
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Austrija. Įgyvendinant ES fondų paramą gerėja valstybės tarnautojų žinios apie 
lygybę ir stebėseną

Pagal Austrijos partnerystės sutartį šalis ėmėsi įvairių veiksmų, siekdama padidinti lyčių srities 
ekspertų ir partnerių įtrauktį. Kaip nurodyta pirmiau šiame rinkinyje, šiuo tikslu buvo:

• sukurtos tikslinės grupės, į kurias buvo įtraukti lyčių lygybės srityje dirbantys ekspertai;
• surengtos visą dieną trunkančios konferencijos apie tarpinius su visuomenės pateiktomis 

pastabomis dėl biudžeto projekto susijusius rezultatus;
• įtrauktas oficialus nacionalinis atstovaujantis ekspertas lyčių lygybės klausimu (Federalinė 

kanceliarija) ir
• užtikrinta moterų ir vyrų dalyvavimo programavimo grupėje pusiausvyra.

Su Europos regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusią veiklą vykdantys valstybės tarnautojai 
dalyvavo pagal lyčių lygybės iniciatyvas surengtuose mokymuose, kuriems, įgyvendinant fondo 
paramą, teikta techninė parama. ERPF veiksmų programų vertinimas apima atskirą horizon-
taliųjų principų vertinimą, įskaitant lyčių aspekto integravimo veiklą, vykdomą įgyvendinant 
atskiras prioritetines kryptis. Vertinimo veikloje taip pat aktyviai dalyvavo susiję interesuotieji 
subjektai: jie buvo įtraukti į iniciatyvines grupes ir dalyvavo praktiniuose seminaruose. Kalbant 
apie fondo įgyvendinimą, stebėseną ir veiklos valdymą pažymėtina, kad į stebėsenos komitetą 
buvo įtraukti lyčių srities ekspertai ir atstovai partneriai. Kaip nariai jie užtikrina subalansuotą 
ir įvairų atstovavimą įvairiems požiūriams.

Siekiant užtikrinti, kad pareiškėjai ir vadovaujančiųjų institucijų darbuotojai suprastų, kas yra 
lyčių lygybė, buvo įgyvendintos dvi skirtingos atskirai šioms dviem grupėms skirtos priemonės. 
Kiekvienas pareiškėjas gauna „vienodų galimybių klausimyną“, kuriuo didinamas jų informuo-
tumas apie esamą lyčių nelygybę ir galimybes ją naikinti imantis finansuojamos veiklos. Kartu, 
siekiant didinti darbuotojų žinias, rengiami lyčių lygybės mokymai.

ESF priemonės taip pat apima pastangas didinti 
fondo lyčių lygybės „žinių banką“. Remiamos 
agentūros tarpininkės (Zwischengeschaltete 
Stellen), taip pat naudos gavėjai, sistemingai 
dalyvaujantys įgyvendinant lyčių lygybę visais 
projekto etapais. Pagal kiekvieną ESF investi-
cijų prioritetą bent pusę biudžeto būtina skirti 
moterims ir bent pusė visų planuojamos veiklos 
dalyvių turi būti moterys. ESF stebėsenai buvo 
įsteigtos dvi atskiros tikslinės grupės: vienos 
veiklos sritis buvo lyčių aspekto integravimas, 
o kitos – lyčių lygybė. Šios planavimo etapu 
įsteigtos ir visą fondo gyvavimo laikotarpį 
turėsiančios veikti grupės stebi, kaip ESF prie-
monėmis mažinama nustatyta moterų ir vyrų 
nelygybė.

Papildomi šaltiniai

Sužinokite daugiau:

• Atstovavimas integruojant lyčių aspektą
• Konsultavimasis su suinteresuotaisiais subjektais 

ir praktiniai metodai
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https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
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6 priemonė. Kiekybinių ir kokybinių lyčių lygybės 
skatinimo rodiklių rengimas (71)

(71) Šia priemone nesiūloma keisti bendrųjų rodiklių ar į reglamentų pasiūlymus įtraukti naujų. Pagal ją siūlomi papildomi konkrečiai pro-
gramai skirti rodikliai, kuriuos valstybės narės galėtų naudoti kartu su bendraisiais rodikliais.

Įvadinė informacija apie priemonę

Naudodamiesi šia priemone, galėsite lengviau:

• nustatyti konkrečius kiekybinius ir kokybinius 
lyčių lygybės skatinimo rodiklius, išplečiant jau 
nustatytus bendrus kiekvieno fondo rodiklius. 
Todėl valstybės narės ir ES galės stebėti, kaip 
naudojantis fondų parama didinama lyčių ly-
gybė, ir

• suderinti šiuos lyčių lygybės skatinimo rodiklius 
su nacionaliniais lygybės prioritetais. Todėl 
valstybės narės galės stebėti, kaip naudojantis 
fondų parama padedama įgyvendinti kiekvieną 
nacionalinį lygybės prioritetą.

Ši priemonė gali padėti vadovaujančiosioms ins-
titucijoms nacionaliniu ir subnacionaliniu lygme-
nimis rengti veiksmų programas moterų ir vyrų 
lygybei skatinti, atsižvelgiant į visą jų įvairovę. 
Konkretūs lyčių lygybės rodikliai yra svarbūs lyčių 
aspektu grindžiamos informacijos šaltiniai me-
tinėms veiklos rezultatų apžvalgoms, o šios yra 
puiki galimybė vykdyti politinį dialogą svarbiais 
su programų įgyvendinimu ir veiklos rezultatais 
susijusiais klausimais. Jie taip pat teikia svarbios 
informacijos stebėsenos komitetui ir laikotarpio 
vidurio bei ex-post vertinimams.

Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 17 straipsnio 
3 dalies d punkto ii papunktyje nustatyta, kad dėl 
kiekvieno konkretaus veiksmų programų tikslo turi 
būti nustatyti produkto rodikliai ir rezultato rodikliai 
su atitinkamomis tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Dėl Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF), Sanglaudos fondo, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo (EJRŽF) ir Europos socialinio 
fondo (ESF+) konkrečiai jiems skirtų reglamentų 
prieduose yra nustatyti bendrieji rodikliai. Vis dėlto 
valstybės narės šiuos rodiklius gali papildyti. Be 
šios konkrečios paramos rengiant su lyčių lygybe 
susijusius rodiklius, standartine procedūra taip 
pat nustatytas pagal lytis suskirstytų duomenų 
rinkimas. Rinkti šiuos duomenis apie lyčių lygybės 
rodiklius ir suskirstyti visus rodiklius pagal lytis bei 
kitas svarbias ypatybes, jei įmanoma ir prasminga, 
yra labai svarbu, nes tai turi poveikį visiems ES 
fondų programavimo etapams.

Kiekybinių ir kokybinių rodiklių rengimo 
žingsniai

Kiekybinių ir kokybinių rodiklių regimo žingsniai 
yra šie:

1. peržiūrėti politikos tikslą, konkretų tikslą ir 
jų poveikį lyčių lygybei (žr. 3 priemonę);

2. peržiūrėti susijusius produkto ir rezultato 
rodiklius, siekiant nustatyti, ar juos galima 
suskirstyti pagal lytis (ir galbūt pagal kitas 
svarbias ypatybes, pvz., amžių, rasę, etninę 
kilmę, negalią, vietovę, socialines ir ekono-
mines aplinkybes ir pan.);

3. atsižvelgti į lentelėse pateiktus klausimus, 
siekiant išsiaiškinti įvairius su lyčių aspektu 
susijusius rodiklius;

4. peržiūrėti toliau pateiktą lyčių lygybės rodiklių 
imtį ir

5. nustatyti svarbius su konkrečiu produktu ir 
rezultatu susijusius lyčių lygybės skatinimo 
rodiklius ir užtikrinti jų derėjimą su naciona-
liniais prioritetais bei kiekvienos programos 
ypatybėmis.

Priemonę sudaro:

• lentelės, kuriose aprašyti bendrieji rodikliai, 
apibrėžti prieduose, pridėtuose prie konkrečių 
reglamentų, taikomų:
– ERPF ir Sanglaudos fondui (tiek patys ben-

drieji rodikliai);
– ESF+ ir
– EJRŽF;

• kiekvienoje lentelėje pateiktos konkrečios gairės, 
kaip nustatyti lyčių lygybės rodiklius, įskaitant:
– klausimus, kuriuos galite apsvarstyti nusta-

tydami konkrečius kokybinius bei kiekybinius 
lyčių lygybės skatinimo rodiklius ir derindami 
juos su nacionaliniais prioritetais, ir

– lyčių lygybės skatinimo pavyzdžius, patei-
kiamus bendrai dėl visų aptariamų ES fondų 
(pastaba: šie rodikliai tėra pavyzdžiai, kuriuos 
reikėtų toliau išplėtoti ir suderinti su naciona-
liniais prioritetais bei kiekvienos programos 
ypatybėmis.).
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ERPF ir Sanglaudos fondas (tie patys bendrieji rodikliai)

(72)  Rodikliai turėtų būti nustatomi kaip skaičiai ir (arba) dalys, pvz., moterims ir vyrams priklausančių įmonių skaičius ir (arba) dalis. Pirmenybė teiktina dalims (procentais), nes paprasti skaičiai rodikliams 
nėra tinkamiausi.

(73)  PBPR – pagrindinis bendrasis produkto rodiklis.
(74)  PBRR – pagrindinis bendrasis rezultato rodiklis.

Politikos tikslas Konkretus tikslas Produktas Rezultatas Su lyčių lygybės rodikliais susiję klausimai Rodiklių pavyzdžiai (72)

1 politikos tikslas. 
Pažangesnė Europa, 
skatinant novatoriš-
ką ir pažangią ekono-
mikos pertvarką 

i) Stiprinti mokslinių ty-
rimų ir inovacinius pa-
jėgumus ir diegti pažan-
giąsias technologijas. 

01 (73) PBPR. Įmonės, 
kurioms suteikta inova-
cijoms diegti skirta pa-
rama

02 PBPR. Paramą gavu-
siose mokslinių tyrimų 
įstaigose dirbantys 
mokslininkai 

01 (74) PBRR. Su gami-
niais, procesais, rinko-
dara arba organizacija 
susijusias inovacijas 
diegiančios MVĮ

• Kiek įmonių priklauso moterims, palyginti su tuo, 
kiek įmonių priklauso vyrams?

• Kiek paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose 
dirba moterų, palyginti su jose dirbančiais vyrais?

• Kokia parama teikiama moterims priklausančioms 
įmonėms, palyginti su parama, kuri teikiama vyrams 
priklausančioms įmonėms?

Produkto lygmuo

• Moterims ir vyrams priklausančios įmonės, kurioms 
suteikta inovacijoms diegti skirta parama

• Vidutinė moterims ir vyrams priklausančioms įmo-
nėms suteiktos paramos suma

• Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dir-
bančios mokslininkės ir mokslininkai

Rezultato lygmuo

• Su gaminiais, procesais, rinkodara arba organiza-
cija susijusias inovacijas diegiančios moterims ir 
vyrams priklausančios MVĮ

ii) Pasinaudoti skaitme-
ninimo teikiama nauda 
piliečiams, įmonėms ir 
vyriausybėms.

03 PBPR. Įmonės ir vie-
šosios institucijos, ku-
rioms suteikta skaitme-
niniams produktams, 
paslaugoms ir taikomo-
sioms programoms 
kurti skirta parama 

02 PBRR. Papildomi įmo-
nių ir viešųjų institucijų 
sukurtų naujų skaitme-
ninių produktų, paslau-
gų ir taikomųjų progra-
mų naudotojai 

• Kas naudojasi ir nesinaudoja naujais skaitmeniniais 
produktais ir paslaugomis (moterys ir vyrai)?

• Ar šiais produktais ir paslaugomis moterys ir vyrai 
naudojasi vienodai?

• Kiek šių įmonių priklauso moterims, palyginti su 
tuo, kiek jų priklauso vyrams?

Produkto lygmuo

• Moterims ir vyrams priklausančios įmonės, kurioms 
suteikta skaitmeniniams produktams, paslaugoms 
ir taikomosioms programoms kurti skirta parama

• Vidutinė moterims ir vyrams priklausančioms įmo-
nėms suteiktos paramos suma

Rezultato lygmuo

• Naujais skaitmeniniais produktais ir paslaugomis 
besinaudojančios moterys ir vyrai

• Moterų ir vyrų naudojimosi lygio skirtumas

• Skaitmeniniais produktais, paslaugomis ir taiko-
mosiomis programomis besinaudojančių moterų 
ir vyrų pasitenkinimas
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1 politikos tikslas. 
Pažangesnė Europa, 
skatinant novatoriš-
ką ir pažangią ekono-
mikos pertvarką 

iii) Stiprinti MVĮ augimą 
ir didinti jų konkurencin-
gumą

04 PBPR. MVĮ, kurioms 
suteikta darbo vietoms 
kurti ir ekonomikos au-
gimui skatinti skirta 
parama 

03 PBRR. Paramą gavu-
siose mažosiose ir vidu-
tinėse įmonėse sukur-
tos darbo vietos 

• Kiek paramą gavusių MVĮ priklauso moterims, 
palyginti vyrams priklausančiomis paramą gavu-
siomis MVĮ?

• Kokios darbo vietos sukurtos? Kuriuose sektoriuo-
se sukurtos šios darbo vietos?

• Kas –moterys ar vyrai – dominuoja šiame sekto-
riuje, o galbūt jie pasiskirstę vienodai?

• Kaip šios darbo vietos rems moterų užimtumą, 
palyginti su vyrų užimtumu?

Produkto lygmuo

• Moterims ir vyrams priklausančios MVĮ, kurioms 
suteikta augimui skatinti skirta parama

• Vidutinė moterims ir vyrams priklausančioms įmo-
nėms suteiktos paramos suma

Rezultato lygmuo

• Sukurtų darbo vietų tipas

• Sukurtų moterų ir vyrų darbo vietų skaičius ir (arba) 
dalis

• Sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys ir 
(arba) vyrai, sukurtų moterų ir vyrų darbo vietų 
skaičius ir (arba) dalis

iv) Ugdyti pažangiajai 
specializacijai, pramo-
nės pareinamajam lai-
kotarpiui ir verslumui 
skirtus gebėjimus.

05 PBPR. Į gebėjimų 
ugdymą investuojan-
čios MVĮ 

04 PBRR. Gebėjimų ug-
dymo mokymuose da-
lyvaujantys MVĮ dar-
buotojai 

• Kiek paramą gavusių MVĮ priklauso moterims, 
palyginti su vyrams priklausančiomis paramą ga-
vusiomis MVĮ?

• Kokie gebėjimai skatinami? Kuriuose sektoriuose 
šių gebėjimų reikia? Kaip bus remiamas moterų 
gebėjimų ugdymas, palyginti su vyrų gebėjimų 
ugdymu?

• Kas –moterys ar vyrai – dominuoja šiuose sekto-
riuose, o galbūt jie pasiskirstę vienodai?

Produkto lygmuo

• Moterims ir vyrams priklausančios į gebėjimų ug-
dymą investuojančios MVĮ

• Vidutinė moterims ir vyrams priklausančioms įmo-
nėms suteiktos paramos suma

• Vidutinės mokomų darbuotojų – moterų ir vyrų – 
mokymo išlaidos

Rezultato lygmuo

Gebėjimų ugdymo mokymuose dalyvavusių mažo-
siose ir vidutinėse įmonėse dirbančių moterų ir vyrų 
skaičius ir (arba) dalis

Gebėjimų ugdymo mokymų, kuriuose dalyvavo mo-
terys, tipas, palyginti su gebėjimų ugdymo mokymų, 
kuriuose dalyvavo vyrai, tipais

2 politikos tikslas. 
Žalesnė ir mažo an-
glies dioksido kiekio 
Europa, skatinant 
perėjimą prie švarios 
ir teisingos energeti-
kos, žaliąsias ir mėly-
nąsias investicijas, 
žiedinę ekonomiką, 
prisitaikymą prie kli-
mato kaitos ir rizikos 
prevenciją bei valdy-
mą. 

i) Skatinti naudoti ener-
gijos vartojimo efekty-
vumo didinimo priemo-
nes. 

06 PBPR. Investicijos 
į energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo 
priemones 

05 PBRR. Paramos ga-
vėjai, kurių energijos 
klasė pagerėjo 

• Kokį poveikį energijos efektyvumo didinimo prie-
monės turės moterims ir vyrams, atsižvelgiant 
į visą jų įvairovę? Ar tikėtina, kad bus skirtumų?

• Ar šiam poveikiui gali turėti įtakos kitos socialinės 
ir demografinės ypatybės, pvz., amžius, socialinė 
bei ekonominė padėtis ir išsilavinimas?

• Ar visose konsultacijose, kurios gali būti rengiamos, 
dalyvaus ir moterys, ir vyrai?

Produkto lygmuo

• Investicijų į energijos vartojimo efektyvumo didi-
nimo priemones rūšis

Rezultato lygmuo

• Paramą gavusios moterys ir vyrai, kurių energijos 
klasė pagerėjo
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2 politikos tikslas. 
Žalesnė ir mažo an-
glies dioksido kiekio 
Europa, skatinant 
perėjimą prie švarios 
ir teisingos energeti-
kos, žaliąsias ir mėly-
nąsias investicijas, 
žiedinę ekonomiką, 
prisitaikymą prie kli-
mato kaitos ir rizikos 
prevenciją bei valdy-
mą. 

ii) Skatinti atsinaujinan-
čiąją energiją.

07 PBPR. Papildomi at-
sinaujinančiosios ener-
gijos gamybos pajėgu-
mai 

06 PBRR. Papildomai 
pagamintos atsinauji-
nančiosios energijos 
kiekis 

• Kas galės naudotis papildomų atsinaujinančiosios 
energijos gamybos pajėgumų pranašumais? Ar 
skirsis moterims ir vyrams teikiami pranašumai? 
Ar šiems pranašumams turės įtakos kitos ypatybės?

• Ar visose konsultacijose, kurios gali būti rengiamos, 
dalyvaus ir moterys, ir vyrai?

Rezultato lygmuo

• Papildomai pagamintos atsinaujinančiosios ener-
gijos kiekiu besinaudojantys moterys ir vyrai

iii) Kurti pažangiąsias 
elektros energijos siste-
mas bei tinklus ir ener-
gijos kaupimo vietos 
lygmeniu sprendimus.

08 PBPR. Sukurtos pa-
žangiesiems tinklams 
skirtos skaitmeninio 
valdymo sistemos 

07 PBRR. Papildomi prie 
pažangiųjų tinklų prisi-
jungę naudotojai 

• Kas yra pažangiesiems tinklams skirtų skaitmeni-
nio valdymo sistemų naudotojai? Ar jais naudojasi 
vienodas moterų ir vyrų skaičius?

• Ar visose konsultacijose, kurios gali būti rengiamos, 
dalyvaus ir moterys, ir vyrai?

Rezultato lygmuo

• Prie pažangiųjų tinklų papildomai prisijungusios 
moterys ir vyrai

iv) Skatinti prisitaikymą 
prie klimato kaitos, rizi-
kos prevenciją ir atspa-
rumą nelaimėms.

09 PBPR. Naujos arba 
atnaujintos nelaimių 
stebėsenos, įspėjimo 
apie jas ir reagavimo 
į jas sistemos 

08 PBRR. Papildomi ap-
saugos nuo potvynių, 
miškų gaisrų ir kitų su 
klimatu susijusių gaiva-
linių nelaimių priemonių 
pranašumais besinau-
dojantys gyventojai 

• Kas naudosis naujų arba atnaujintų nelaimių ste-
bėsenos, įspėjimo apie jas ir reagavimo į jas siste-
mų pranašumais? Ar moterys ir vyrai šiais prana-
šumais naudosis vienodai?

• Ar reagavimo sistemomis atsižvelgiama į tradicinių 
modelių skirtumus? (Vyrai profesinėje srityje, mo-
terys privačiojoje srityje, vyrai turi, naudoja ir (arba) 
vairuoja automobilį, moterys dažnai rūpinasi kitais 
ir taip pat turi pasirūpinti savo išlaikytiniais įvykus 
nelaimei...)

Rezultato lygmuo

• Apsaugos nuo potvynių, miškų gaisrų ir kitų su 
klimatu susijusių gaivalinių nelaimių priemonių 
pranašumais papildomai besinaudojančios mote-
rys ir vyrai

v) Skatinti tvarią vanden-
tvarką. 

10 PBPR. Nauji arba at-
naujinti nuotekų valymo 
pajėgumai 

09 PBRR. Papildomi gy-
ventojai, galintys nau-
dotis bent antrinio nuo-
tekų valymo paslaugo-
mis 

• Kas naudosis naujų arba atnaujintų nuotekų valy-
mo pajėgumų pranašumais? Ar moterys ir vyrai 
šiais pranašumais naudosis vienodai?

• Ar visose konsultacijose, kurios gali būti rengiamos, 
dalyvaus ir moterys, ir vyrai?

Rezultato lygmuo

• Papildomos moterys ir vyrai, galintys naudotis bent 
antrinio nuotekų valymo paslaugomis

vi) Skatinti perėjimą prie 
žiedinės ekonomikos. 

11 PBPR. Nauji arba at-
naujinti atliekų perdir-
bimo pajėgumai 

10 PBRR. Papildomai 
perdirbamos atliekos 

• Kas naudosis naujų arba atnaujintų atliekų perdir-
bimo pajėgumų pranašumais? Ar moterys ir vyrai 
šiais pranašumais naudosis vienodai?

• Ar skatinant perėjimą prie žiedinės ekonomikos 
atsižvelgiama į moterų ir vyrų elgesį ir vaidmenis?

• Ar visose konsultacijose, kurios gali būti rengiamos, 
dalyvaus ir moterys, ir vyrai?

Rezultato lygmuo

• Papildomos moterų perdirbtos atliekos, palyginti 
su vyrų perdirbtomis atliekomis.

• Pertvarkos skatinimas atsižvelgiant į lyčių aspektą, 
pvz., kiek dėmesio skiriama moterų ir vyrų porei-
kiams ir prioritetams?

• Atliktas lyčių aspektu grindžiamas atliekų perdir-
bimo vertinimas

• Naudotojų – moterų ir vyrų – pasitenkinimas prie-
monėmis

vii) Skatinti biologinę 
įvairovę, žaliąją infras-
truktūrą miestų aplin-
koje ir taršos prevenciją. 

12 PBPR. Žaliosios inf-
rastruktūros miestų 
vietovėse paviršiaus 
plotas 

11 PBRR. Oro kokybės 
gerinimo priemonių 
pranašumais besinau-
dojantys gyventojai 

• Kas naudosis ir kam bus naudingas žaliosios inf-
rastruktūros miestų vietovėse plotas? Ar moterys 
ir vyrai šia infrastruktūra naudosis vienodai? Ar 
moterys ir vyrai pranašumais naudojasi vienodai?

• Kas gyvena šiose vietovėse?

Rezultato lygmuo

• Oro kokybės priemonių pranašumais besinaudo-
jantys gyventojai – moterys ir vyrai

• Moterų ir vyrų pasitenkinimas šiomis priemonėmis
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3 politikos tikslas. 
Geriau sujungta Eu-
ropa, skatinant judu-
mą ir regionų IRT 
jungtis

i) Gerinti skaitmeninį 
junglumą

13 PBPR. Į itin didelio 
pajėgumo plačiajuosčio 
ryšio tinklų aprėpties 
zoną patenkantys papil-
domi namų ūkiai ir įmo-
nės

12 PBRR. Papildomi 
namų ūkiai ir įmonės, 
prisijungę prie itin dide-
lio pajėgumo plačiajuos-
čio ryšio tinklų

• Kokie papildomi namų ūkiai pateks į itin didelio 
pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklų aprėpties zo-
nas (pvz., moterų arba vyrų valdomi, vienišų tėvų 
namų ūkiai ir pan.)? Kas gyvena šiuose namų ūkiuo-
se?

• Kam priklauso prie itin didelio pralaidumo plačia-
juosčio ryšio tinklų prisijungusios įmonės?

• Kokių esama duomenų apie šių tinklų prieinamu-
mą ir (arba) prieigos prie jų įperkamumą? Kaip tai 
skirtingai veikia moteris ir vyrus? 

Rezultato lygmuo

• Papildomi moterų ir vyrų valdomi prie itin didelio 
pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklų prisijungę 
namų ūkiai

• Moterims ir vyrams priklausančios įmonės, paten-
kančios į itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio 
tinklų aprėpties zonas

ii) Kurti tvarų, atsparų 
klimato kaitai, pažangų, 
saugų ir įvairiarūšį 
TEN-T (75)

14 PBPR. Kelių TEN-T. 
Nauji ir atnaujinti keliai 

13 PBRR. Dėl pagerintos 
kelių infrastruktūros 
sutaupytas laikas 

• Kas naudosis naujais ir atnaujintais keliais ir jų 
pranašumais? Ar moterys ir vyrai šiais keliais nau-
dosis vienodai? Ar jie vienodai naudosis jų prana-
šumais?

• Kas dėl pagerintos kelių infrastruktūros sutaupys 
laiko? Moterys ar vyrai, ar ir moterys, ir vyrai? 
Kodėl?

• Ar atsižvelgta į skirtingus šalia kelių gyvenančių 
moterų ir vyrų saugos ir sveikatos aspektus?

Rezultato lygmuo

• Dėl pagerintos kelių infrastruktūros moterų ir vyrų 
sutaupomas laikas

iii) Plėtoti tvarų, atsparų 
klimato kaitai, pažangų 
ir įvairiarūšį nacionalinį, 
regioninį ir vietos judu-
mą, įskaitant geresnę 
prieigą prie TEN-T ir 
tarpvalstybinį judumą 

15 PBPR. Geležinkelių 
TEN-T. Nauji ir atnaujin-
ti geležinkeliai 

14 PBRR. Metinis kelei-
vių, kuriems suteiktos 
pagerintos geležinkelių 
transporto paslaugos, 
skaičius 

• Kas naudosis naujais ir atnaujintais geležinkeliais 
ir jų pranašumais? Ar moterys ir vyrai geležinkelių 
transportu naudosis vienodai? Ar jie vienodai nau-
dosis jų pranašumais?

• Kas dėl pagerinto geležinkelių transporto sutaupys 
laiko? Moterys ar vyrai, ar ir moterys, ir vyrai? 
Kodėl?

Rezultato lygmuo

• Metinis keleivių – moterų ir vyrų –, kuriems suteik-
tos pagerintos geležinkelių transporto paslaugos, 
skaičius

• Keleivių – moterų ir vyrų – vidutiniškai sutaupytas 
laikas

iv) Skatinti tvarų įvairia-
rūšį judumą miestuose. 

16 PBPR. Tramvajų ir 
metro linijų plėtra ir mo-
dernizavimas 

15 PBRR. Naudotojai, 
kuriems per metus su-
teiktos naujos arba pa-
gerintos tramvajų ir 
metro linijų paslaugos 

• Kas naudosis išplėtotomis ir modernizuotomis 
tramvajų ir metro linijomis ir jų pranašumais? Ar 
moterys ir vyrai šiomis linijomis naudosis vienodai? 
Ar jie vienodai naudosis jų pranašumais?

• Kas dėl naujų arba modernizuotų tramvajų ir me-
tro linijų sutaupys laiko? Moterys ar vyrai, ar ir 
moterys, ir vyrai? Kodėl?

• Ar per plėtros ir modernizavimo procesus atsižvel-
giama į skirtingus moterų ir vyrų poreikius? (Tai, 
pvz., svarbu siekiant plėsti linijas link pramonės 
parkų ir kitų užimtumo vietų, taip pat įrengiant 
papildomas stoteles ir (arba) užtikrinant susisieki-
mą su mokyklomis, ligoninėmis, parduotuvėmis ir 
kitomis paslaugų teikimo vietomis.)

Rezultato lygmuo

• Metinis naudotojų – moterų ir vyrų –, kuriems 
suteiktos naujų arba pagerintų tramvajų ir metro 
linijų paslaugos, skaičius

(75)  Transeuropinis transporto tinklas.
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4 politikos tikslas. 
Socialiai atsakinges-
nė Europa, įgyvendi-
nant Europos sociali-
nių teisių ramstį

i) Didinti darbo rinkų 
veiksmingumą ir gerin-
ti kokybiško užimtumo 
galimybes plėtojant so-
cialines inovacijas ir 
infrastruktūrą.

17 PBPR. Pagerinta už-
imtumo paslaugų inf-
rastruktūra per metus 
pasinaudoję nedirban-
tys asmenys 

16 PBRR. Pagerinta už-
imtumo paslaugų inf-
rastruktūra per metus 
pasinaudoję darbo ieš-
kantys asmenys 

• Kokie yra moterų ir vyrų nedarbo lygiai?

• Kaip organizuojama užimtumo paslaugų infras-
truktūra, siekiant atsižvelgti tiek į moterų, tiek į vyrų 
poreikius, atsižvelgiant į visą moterų ir vyrų įvai-
rovę?

• Ar rengiant šias paslaugas taikomi lyčiu aspektu 
grindžiami dalyvaujamieji metodai?

Produkto lygmuo

• Pagerinta užimtumo paslaugų infrastruktūra per 
metus pasinaudojusios nedirbančios vyrai ir mo-
terys

• Atsižvelgiant į lyčių aspektą pagerinta užimtumo 
paslaugų infrastruktūra

Rezultato lygmuo

• Pagerinta užimtumo paslaugų infrastruktūra per 
metus pasinaudojusios moterys ir vyrai

ii) Plėtojant infrastruk-
tūrą, gerinti galimybes 
naudotis įtraukiomis ir 
kokybiškomis paslaugo-
mis švietimo, mokymo 
ir mokymosi visą gyve-
nimą srityse 

18 PBPR. Nauji arba at-
naujinti vaikų priežiūros 
ir švietimo infrastruktū-
ros pajėgumai 

17 PBRR. Naujos arba 
atnaujintos vaikų prie-
žiūros ir švietimo infras-
truktūros naudotojai 
per metus 

• Kas naudojasi vaikų priežiūra ir jos pranašumais? 
Ar moterys ir vyrai vaikų priežiūros infrastruktūra 
naudosis vienodu mastu? Ar jie vienodai naudosis 
jų pranašumais?

• Kokį poveikį vaikų priežiūros ir švietimo infrastruk-
tūra daro moterų ir vyrų įsidarbinamumui?

• Ar mergaitės ir berniukai turi tas pačias galimybes 
naudotis nauja arba atnaujinta vaikų priežiūros ir 
švietimo infrastruktūra?

Rezultato lygmuo

• Nauja arba atnaujinta vaikų priežiūros ir švietimo 
infrastruktūra per metus pasinaudojusios mergai-
tės ir berniukai

• Namų ūkių (pagal namų ūkių tipą, pvz., moterų 
arba vyrų valdomi, vienišų tėvų namų ūkiai ir pan.), 
kurių vaikų priežiūros našta buvo sumažinta su-
kūrus naują arba atnaujinus esamą infrastruktūrą, 
skaičius ir (arba) dalis

• Vidutinės vaikų priežiūros įstaigų darbo valandos
iii) Taikant integruotas 
priemones, įskaitant 
aprūpinimo būstu ir so-
cialines paslaugas, di-
dinti marginalizuotų 
bendruomenių, migran-
tų ir nepalankioje padė-
tyje esančių grupių so-
cialinę ir ekonominę 
integraciją. 

19 PBPR. Papildomai 
sukurti arba atnaujinti 
priėmimo infrastruktū-
ros pajėgumai 

18 PBRR. Nauja arba 
pagerinta priėmimo 
arba būsto infrastruk-
tūra per metus pasinau-
doję naudotojai 

• Kas naudosis papildomai priėmimo infrastruktūros 
pajėgumais ir jų pranašumais? Ar moterys ir vyrai 
šia infrastruktūra naudosis vienodu mastu? Ar jie 
vienodai naudosis jų pranašumais?

• Ar atlikti lyčių aspektu grindžiami šių grupių mo-
terų ir vyrų poreikių vertinimai?

• Kas gyvena marginalizuotose bendruomenėse? 
Kas yra migrantai ir nepalankioje padėtyje esančios 
grupės? Ar šiose grupėse yra daugmaž integruo-
tų, pvz., moterų arba vyrų, grupių?

Rezultato lygmuo

• Nauja ir pagerinta priėmimo ir būsto infrastruktū-
ra per metus pasinaudojusios moterys ir vyrai

• Vidutinės naudotojams – moterims ir vyrams – 
skirtų paslaugų sąnaudos

• Naudotojų – moterų ir vyrų – pasitenkinimas pas-
laugomis

iv) Plėtojant infrastruk-
tūrą, įskaitant pirminę 
sveikatos priežiūrą, už-
tikrinti vienodas galimy-
bes naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis.

20 PBPR. Nauji arba at-
naujinti sveikatos prie-
žiūros infrastruktūros 
pajėgumai

19 PBRR. Pagerintomis 
sveikatos priežiūros 
paslaugomis galintys 
naudotis gyventojai

• Ar atlikti lyčių aspektu grindžiami su esama infras-
truktūra susiję moterų ir vyrų poreikių vertinimai?

• Kas naudosis naujais arba atnaujintais sveikatos 
priežiūros infrastruktūros pajėgumais ir jų prana-
šumais? Ar moterys ir vyrai pranašumais naudo-
jasi vienodai?

• Kaip naujais arba atnaujintais sveikatos priežiūros 
infrastruktūros pajėgumais atsižvelgiama į skirtin-
gus su sveikata susijusius moterų ir vyrų poreikius 
per visą gyvenimą?

Produkto lygmuo

• Naujų arba atnaujintų sveikatos priežiūros infras-
truktūros pajėgumų tipas

• Nauji arba atnaujinti sveikatos priežiūros ir infras-
truktūros pajėgumai, kuriais siekiama atsižvelgti 
į naudotojų – moterų ir vyrų – poreikius

• Vaikams skirtos erdvės laukiamuosiuose

Rezultato lygmuo

• Galimybę naudotis pagerintomis sveikatos prie-
žiūros paslaugomis turintys moterys ir vyrai
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Europos socialinis fondas +

(76) Duomenys, pateikti pagal ženklu * pažymėtus rodiklius, remiantis Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 dalimi yra asmens duomenys. Duomenys, pateikti pagal ženklu ** pažymėtus rodiklius, re-
miantis Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsniu yra specialios kategorijos duomenys.

(77) Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius (angl. International Standard Classification of Education ( (ISCED))

Rodikliai Su lyčių lygybės rodikliais susiję klausimai Rodiklių pavyzdžiai 
1) Bendrieji produkto rodikliai, susiję su asmenims skirtomis operacijomis:

• 1a) Bendrieji produkto rodikliai, taikomi dalyviams

Bendrieji produkto rodikliai, taikomi dalyviams (76):

• bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius*;

• ilgalaikiai bedarbiai*;

• neveiklūs asmenys*;

• dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis*;

• jaunesni nei 30 metų amžiaus asmenys*;

• vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys*;

• asmenys, turintys pagrindinį arba žemesnį nei pagrindinis išsilavinimą (ISCED 0–2)*;

• asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 
4) (77)*;

• asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8)*.

Bendras dalyvių skaičius turi būti apskaičiuotas automatiškai, remiantis bendraisiais produkto 
rodikliais, susijusiais su užimtumo statusu.

• Kokios yra pagrindinės su moterų ir vyrų užim-
tumo statusu susijusios priežastys?

• Ar visose valstybėse narėse moterų ir vyrų 
užimtumo statusas skiriasi; kodėl jis skiriasi 
konkrečioje valstybėje narėje?

• Kokios yra konkrečios pagrindinės nelygybę 
darbo rinkoje lemiančios priežastys?

• Kokia yra moterų ir vyrų dalis tiksliniuose sek-
toriuose ir grupėse?

• Vidutinės moterims skirtų priemonių išlaidos, paly-
ginti su vyrams skirtų priemonių išlaidomis

• Moterų užimtumo rūšys, palyginti su vyrų užimtumo 
rūšimis

• Suskirstykite šiuos rodiklius pagal vaikų turinčius ir 
neturinčius moteris ir vyrus

• Suskirstykite šiuos rodiklius pagal vienišas motinas 
ir tėvus

• Dalyvių – moterų ir vyrų – pasitenkinimas

• Aiškiai lyčių lygybės užtikrinimo priemonėms skirtų 
išlaidų dalis

1b) Kiti bendrieji produkto rodikliai (jeigu su šiais rodikliais susijusių duomenų registrai neteikia, 
šių rodiklių vertes galima nustatyti pagal naudos gavėjų praneštus įverčius):

• neįgalieji**;

• trečiųjų šalių piliečiai*;

• užsienio kilmės dalyviai*;

• mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pvz., romus)**;

• benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį*;

• dalyviai iš kaimo vietovių*.

• Ar šiose grupėse yra su moterimis ir vyrais 
susijusių skirtumų? Kodėl?

• Kaip šiuos skirtumus galima mažinti?

• Vaikų turintys dalyviai – moterys ir vyrai

• Vieni vaikus auginantys dalyviai – moterys ir vyrai

• Vidutinės išlaidos vienam dalyviui – moteriai ir vyrui

• Dalyvių – moterų ir vyrų – pasitenkinimas

• Aiškiai lyčių lygybės užtikrinimo priemonėms skirtų 
išlaidų dalis
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Rodikliai Su lyčių lygybės rodikliais susiję klausimai Rodiklių pavyzdžiai 
2) Subjektams taikomi bendrieji produkto rodikliai:

• paramą gavusių nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens viešojo administravimo įstaigų ar 
valstybinių institucijų skaičius;

• paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines įmones ir socia-
linės įmones) skaičius.

• Ar yra paramos, kurią gavo moterims ir vyrams 
priklausančios labai mažos, mažosios ir viduti-
nės įmonės (įskaitant kooperatines įmones ir 
socialines įmones), skirtumų? Kodėl?

• Ar norime skatinti skirtingą padėtį?

• Paramos, kurią gavo moterims ir vyrams priklausan-
čios labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės (įskai-
tant kooperatines įmones ir socialines įmones) po-
būdis

• Vidutinės išlaidos vienai įmonei, kuri priklauso mo-
teriai, ir vienai įmonei, kuri priklauso vyrui

• Naudos gavėjų – moterų ir vyrų – pasitenkinimas

• Aiškiai lyčių lygybės užtikrinimo priemonėms skirtų 
išlaidų dalis

3) Bendrieji tiesioginiai rezultato rodikliai apie dalyvius yra:

• asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo*;

• dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis*;

• dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją*;

• dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą*.

• Ar šiose grupėse yra su moterimis ir vyrais 
susijusių skirtumų? Kodėl?

• Ar norime skatinti skirtingą padėtį?

• Moterų ieškotų darbo vietų tipai, palyginti su vyrų 
ieškotų darbo vietų tipais

• Moterų ir vyrų baigus dalyvauti įgytos kvalifikacijos 
tipai

• Moterų ir vyrų darbo pagal sutartis ir savarankiškai 
dirbančių moterų ir vyrų tipai

4) Bendrieji ilgalaikiai rezultato rodikliai apie dalyvius yra:

• dalyviai, kurie baigę dalyvavimą per šešis mėnesius pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą*;

• dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą*.

Mažų mažiausiai šie duomenys turi būti renkami atsižvelgiant į reprezentatyviąją dalyvių imtį 
pagal kiekvieną konkretų tikslą. Turi būti užtikrintas toks imties patikimumas, kad duomenis būtų 
galima apibendrinti konkretaus tikslo lygmeniu.

• Ar šiose grupėse yra su moterimis ir vyrais 
susijusių skirtumų? Kodėl?

• Moterų užimtumo rūšys, palyginti su vyrų užimtumo 
rūšimis

• Vidutinis moterų ir vyrų darbo užmokestis

• Su moterų ir vyrų darbo vietų kokybe susiję rodikliai

• Tai, kaip naudos gavėjai – moterys ir vyrai – supran-
ta savo darbo rinkos padėtį (t. y. ar ji pagerėjo)

(78) Asmenys, kurie neidentifikuoja savęs kaip moters ar vyro.

ESF+ reglamente nurodyta (1 prieas, p. 1): Bendrieji ESF+ rodikliai, taikomi bendrajai ESF+ paramai pagal dalį, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas. Visi asmens duomenys turi būti suskirstyti pagal lytis 
(moterys, vyrai, ne dvejetainiai (78)). Jeigu tam tikrų rezultatų neįmanoma pasiekti, duomenų apie šiuos rezultatus rinkti ir pateikti nereikia.
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Bendrieji rodikliai, taikomi ESF+ paramai materialiniam nepritekliui mažinti

Rodikliai Su lyčių lygybės rodikliais susiję klausimai Rodiklių pavyzdžiai 
1) Produkto rodikliai a) bendra paskirstyto maisto ir prekių piniginė vertė:

i. bendra pagalbos maistu vertė;
a) bendra vaikams skirtos pagalbos maistu piniginė vertė;

b) bendra benamiams skirtos pagalbos maistu piniginė vertė;
c) bendra kitoms tikslinėms grupėms skirtos pagalbos maistu piniginė vertė;
ii. bendra paskirstytų prekių piniginė vertė;

a) bendra vaikams skirtų prekių piniginė vertė;
b) bendra benamiams skirtų prekių piniginė vertė;
c) bendra kitoms tikslinėms grupėms skirtų prekių piniginė vertė;

• Ar skiriasi maisto, kuris šiose konkrečiose grupė-
se pasiekia moteris ir (arba) mergaites, bendra 
piniginė vertė, palyginti su maisto, kuris šiose 
konkrečiose grupėse pasiekia vyrus ir (arba) ber-
niukus, bendra pinigine verte?

• Ar atliktas įvairių moterų bei vyrų grupių padėties 
ir konkrečių jų poreikių vertinimas?

• Ar teikiamomis prekėmis atsižvelgiama į skirtingus 
moterų ir vyrų prioritetus bei poreikius?

• Ar atsižvelgiama į ypatingus su reprodukcine svei-
kata susijusius moterų poreikius?

• Bendra piniginė prekių, suteiktų atsižvelgiant 
į moterų reprodukcinės sveikatos poreikius, (pvz., 
tamponų ir pan.), vertė

• Vidutinė piniginė su moterims ir vyrams paskirs-
tytu maistu ir prekėmis susijusi vertė ir (arba) vi-
dutinės su šiuo maistu ir prekėmis susijusios iš-
laidos

• Naudos gavėjų – moterų ir vyrų – pasitenkinimas 
paskirstytu maistu ir prekėmis

b) Bendras paramos paskirstytu maistu kiekis (tonomis), iš kurių:
a) maisto, už kurio vežimą, skirstymą ir sandėliavimą sumokėta pagal programą, dalis (%);
b) Iš ESF+ bendrai finansuojamų maisto produktų dalis, palyginti su bendru naudos gavėjų 

paskirstytu maisto kiekiu (%).

• Kaip atsižvelgiama į skirtingus moterų ir vyrų 
poreikius?

• Kaip į paskirstymo sistemas įtraukiamos moterys 
ir vyrai?

• Kas yra maisto tiekėjai? Ar tarp tiekėjų yra vieno-
dai moterims priklausančių įmonių ir ūkininkau-
jančių moterų įmonių?

• Moterims ir vyrams priklausančios įmonės, paly-
ginti su visais tiekėjais

• Maisto, kurį suteikė moterims ir vyrams priklau-
sančios įmonės tiekėjos, dalis
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Rodikliai Su lyčių lygybės rodikliais susiję klausimai Rodiklių pavyzdžiai 
(3) Bendrieji rezultato rodikliai

Pagalbą maistu gaunančių galutinių gavėjų skaičius, įskaitant:

• jaunesnių nei 18 metų amžiaus vaikų skaičius;

• jaunuolių nuo 18 iki 29 metų amžiaus skaičius;

• vyresnių nei 54 metų amžiaus galutinių gavėjų skaičius;

• galutinių gavėjų su negalia skaičius;

• trečiųjų šalių piliečių skaičius;

• užsienio kilmės galutinių gavėjų ir mažumoms (įskaitant marginalizuotas bendruomenes, pvz., 
romus) priklausančių asmenų skaičius;

• benamių galutinių gavėjų arba galutinių gavėjų, susiduriančių su atskirtimi būsto srityje, skaičius.

Materialinę pagalbą gaunančių galutinių gavėjų skaičius:

• jaunesnių nei 18 metų amžiaus vaikų skaičius;

• jaunuolių nuo 18 iki 29 metų amžiaus skaičius;

• vyresnių nei 54 metų amžiaus galutinių gavėjų skaičius;

• galutinių gavėjų su negalia skaičius;

• trečiųjų šalių piliečių skaičius;

• užsienio kilmės galutinių gavėjų ir mažumoms (įskaitant marginalizuotas bendruomenes, pvz., 
romus) priklausančių asmenų skaičius;

• benamių galutinių gavėjų arba galutinių gavėjų, susiduriančių su atskirtimi būsto srityje, skaičius.

• Ar skiriasi moterims ir vyrams skirta parama mais-
tu?

• Ar tiekiant vitaminus ir maistus atsižvelgiama 
į skirtingus moterų ir vyrų poreikius per visą gy-
venimą?

• Ar tiekiant maistą atsižvelgiama į moterų ir vyrų 
prioritetus?

• Ar atsižvelgiama į galimus paramos gavėjų – mo-
terų ir vyrų – pasiekimo skirtumus?

• Ar atlikti vertinimai, susiję su skirtingais tikslines 
grupes sudarančių moterų ir vyrų poreikiais ir 
prioritetais?

• Ar skiriasi moterims ir vyrams teikiama materia-
linė pagalba?

• Ar atsižvelgiama į skirtingus materialinius moterų 
ir vyrų poreikius per visą gyvenimo ciklą?

• Ar atsižvelgiama į tai, kaip dėl materialinės pagal-
bos moterys ir vyrai gali patekti arba nepatekti 
į jų gyvybei pavojingas situacijas? 

• Naudos gavėjų – moterų ir vyrų – pasitenkinimas

• Moterims ir vyrams priklausančios įmonės, paly-
ginti su visais tiekėjais
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Europos socialionio fondo Plius sveikatos dalies rodikliai (79)

Rodikliai Su lyčių lygybės rodikliais susiję klausimai Rodiklių pavyzdžiai 
Į sveikatos sritį integruoto darbo ir programos rezultatų įtraukimo į nacionalines sveikatos politi-
kos priemones lygis:

• Europos referencijos centrų tinklo paramą gavusių pacientų skaičius

• Bendrų klinikinių sveikatos technologijų įvertinimų skaičius

• Perimtos geriausios patirties pavyzdžių skaičius

• Programos rezultatų įtraukimo į nacionalinę sveikatos politiką laipsnis, remiantis klausimynu, 
pagrįstu padėtimi iki programos įgyvendinimo ir ją įgyvendinus.

• Ar skiriasi Europos referencijos tinklo parama 
pacientams – moterims ir vyrams?

• Ar iš suskirstytų rodiklių matyti kiekybinių skirtu-
mų? Jei Europos referencijos tinklo paramą gavo 
skirtingas moterų ir vyrų skaičius, kaip šį skirtumą 
galima paaiškinti?

• Ar galimybe atlikti bendrų klinikinių sveikatos 
technologijų įvertinimus naudojasi daugiau mo-
terų nei vyrų?

• Ar perduodama geriausia patirtis, įskaitant su 
sveikata susijusios moterų ir vyrų padėties apra-
šymus ir skirtingus jų sveikatos poreikius per visą 
gyvenimą?

• Su kuo – moterimis ar vyrais – susijusiais rezulta-
tais labiau remiamasi įgyvendinant nacionalinę 
sveikatos politiką? Kodėl kitais rezultatais remia-
masi rečiau?

• Atliktas lyčių aspektu grindžiamas vertinimo tyri-
mas sveikatos technologijų klausimu

• Pagal moteris ir vyrus suskirstyti klausimynų re-
zultatai

• Remiamų technologijomis sprendžiamų sveikatos 
problemų pobūdis, įskaitant skirtingus moterų ir 
vyrų poreikius ir sveikatos problemas

• Su lytimis susiję rezultatai integruojami plėtojant 
sveikatos technologijas ir rengiant sveikatos po-
litiką 

EJRŽF

(79) Atkreipkite dėmesį, kad ESF + sveikatos daliai taikomas tiesioginis valdymas. Todėl jai nėra taikomos tos pačios taisyklės, kaip ESF + pagrindinei daliai, valdomai pagal pasidalijamojo valdymo principą.

Bendrieji rodikliai

Prioritetas Rodiklis Su lyčių lygybės rodikliais susiję klausimai Rodiklių pavyzdžiai
Darnios žuvininkystės skatinimas 
ir jūrų biologinių išteklių išsau-
gojimas 

Pagal MSY įvertintų išteklių iškraunamo kiekio pokytis, 
didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis 

Sąjungos žvejybos laivyno pelningumo pokytis • Kokie su moterimis ir vyrais susiję laivyno nuosavybės 
ir pelningumo skirtumai?

• Kokie yra moterų ir vyrų užimtumo skirtumai?

• Moterims ir vyrams priklausančios įmonės ir jų pel-
ningumas

• Laivyne ir jų įmonėse dirbančios moterys ir vyrai
„Natura 2000“ teritorijų ir kitų saugomų jūrų teritorijų 
(pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą), kuriom 
taikomos apsaugos, priežiūros ir atkūrimo priemonės, 
plotas (hektarais)
Žvejybos laivų, kuriuose įrengta elektroninė vietos 
nustatymo ir laimikio ataskaitų teikimo priemonė, 
procentinė dalis

• Kas naudojasi šių priemonių pranašumais? • Moterims ir vyrams priklausantys laivai
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Prioritetas Rodiklis Su lyčių lygybės rodikliais susiję klausimai Rodiklių pavyzdžiai
Indėlis į maisto saugą Sąjungoje 
konkurencingos ir tvarios akva-
kultūros ir rinkų priemonėmis 

Sąjungos akvakultūros produktų gamybos vertės ir 
apimties pokytis 

• Kokie yra moterų ir vyrų užimtumo šiame sektoriuje 
lygiai?

• Kokios yra jų darbo sąlygos? Ar jos skiriasi? Jei taip, kodėl? 

• Su moterų ir vyrų užimtumu susiję rodikliai

Iškraunamo kiekio vertės ir apimties pokytis

Sąlygų tvariai mėlynajai ekono-
mikai augti ir pakrantės bendruo-
menėms klestėti sudarymas 

BVP pokytis NUTS 3 jūrų (80) regionuose 

Tvarios mėlynosios ekonomikos darbo vietų skaičiaus 
pokytis (EE (81))

• Kokio pobūdžio darbo vietos kuriamos tvarioje mėlyno-
joje ekonomikoje? Ar šiose darbo vietose skatinama 
dirbti tiek moteris, tiek vyrus?

• Ar yra atlikti lyčių aspektu grindžiami skirtingų tvarioje 
mėlynojoje ekonomikoje dalyvaujančių grupių vertinimai?

• Kas naudojasi tvarios mėlynosios ekonomikos augimo 
pranašumais? Ar moterys ir vyrai pranašumais naudo-
jasi vienodai? 

• Tvarios mėlynosios ekonomikos darbo vietų, kuriose 
dirba moterys, skaičiaus pokytis (etato ekvivalentu), 
palyginti su darbo vietų, kuriose dirba vyrai, skaičiaus 
pokyčiu (etato ekvivalentu)

• Atliktas lyčių aspektu grindžiamas vertinimas 

Tarptautinio vandenynų valdymo 
stiprinimas ir jūrų bei vandenynų 
saugos, saugumo, švaros ir tva-
raus valdymo galimybių užtikri-
nimas 

Bendrų operacijų, susijusiu su Europos lygmens ben-
dradarbiavimu vykdant pakrančių sargybos funkcijas, 
skaičius 

• Kokios vykdomos bendros operacijos, kuriomis pade-
dama vykdyti Europos bendradarbiavimo funkcijas?

• Ar šiose operacijose dalyvauja ir moterys, ir vyrai? Kodėl 
taip / kodėl ne?

• Moterų ir vyrų užimtumas pakrančių sargybos srityje

• Valdymo struktūrose dalyvaujančių moterų skaičius 
ir (arba) dalis 

(80) Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra.
(81) Etato ekvivalentas.
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Prancūzija. Lyčių aspektas į veiksmų programas integruojamas nustatant susijusius 
rodiklius

Prancūzijoje horizontalusis lyčių lygybės prin-
cipas nacionalinėje ESF veiksmų programoje 
„Augimas ir įtrauktis“ įgyvendintas taikant 
dvejopą požiūrį. Lyčių aspekto integravimas 
įgyvendinant programas lengvinamas visoms 
ERPF ir ESF veiksmų programoms taikant 
pagal lytis suskirstytus rodiklius. Pagal šiuos 
rodiklius, teikiant pagal lytis suskirstytą infor-
maciją apie produktą ir rezultatą, vertinamas 
moterų ir vyrų dalyvavimas.

Atlikus pagal lytis suskirstytais duomenimis 
grindžiamas analizes, kuriomis atsižvelgiama 
į skirtingą moterų ir vyrų padėtį bei poreikius 
šalyje, nustatomi tikslingesni lyčių lygybės 
skatinimo veiksmai. Jie apima, pvz., ESF veiksmų programoje nustatytas priemones, kuriomis 
siekiama gerinti moterų užimtumą, mokymą, švietimą ir verslumą. Prancūzijos ESF produkto ir 
rezultato rodikliai pagal lytis suskirstyti dėl visų trijų šio fondo prioritetų: užimtumo, profesinės 
karjeros ir skurdo. Pagrindinis projektų atrankos principas yra lyčių lygybė.

Iš Prancūzijos ESF veiksmų programos rezultato rodiklių (82) būtų galima paminėti šiuos:
• po dalyvavimo dirbančių moterų skaičius, įskaitant savarankiškai dirbančias moteris, paly-

ginti su atitinkamu vyrų skaičiumi;
• po dalyvavimo dirbančių vyresnio nei 55 metų amžiaus dalyvių moterų skaičius, įskaitant 

savarankiškai dirbančias moteris, palyginti su atitinkamu vyrų skaičiumi; ir
• po dalyvavimo besimokančių arba bestudijuojančių dalyvių moterų skaičius, palyginti su 

atitinkamu vyrų skaičiumi.

Iš produkto rodiklių būtų galima paminėti šiuos:
• nedirbančių dalyvių – moterų, palyginti su vyrais, – skaičius;
• vyresnių nei 55 metų amžiaus dalyvių – moterų, palyginti su vyrais, – skaičius;
• ekonomiškai neaktyvių dalyvių moterų skaičius, palyginti su atitinkamu vyrų skaičiumi;
• jaunesnių nei 25 metų amžiaus dalyvių – moterų, palyginti su vyrais, – skaičius;
• jaunesnių nei 25 metų dalyvių moterų skaičius ir
• į motinystės atostogas išėjusių arba vėl pradėjusių dirbti dalyvių moterų skaičius.

Papildomi šaltiniai

(82)  Kaip nurodyta pirmiau, siekiant geriau parodyti galimą nelygybę, į „moterų ir vyrų skaičiaus“ rodiklius (procentais) geriausia taip pat 
būtų įtraukti „moterų ir vyrų dalį“.

Sužinokite daugiau apie kiekybinius ir kokybinius 
lyčių lygybės rodiklius:

• EIGE lyčių rodiklių šaltiniai
• Lyčių statistikos duomenų bazė
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7 priemonė. Lyčių aspektu grindžiamų projektų atrankos 
kriterijų nustatymas

Šia priemone vadovaujančiosios institucijos ir ste-
bėsenos komitetas gali naudotis siekdami padėti 
rengti projektus, kuriais būtų atsižvelgiama į lyčių 
aspektą, ir nustatyti su lyčių lygybe susijusius 
projektų atrankos kriterijus. Šios vadovaujančiųjų 
institucijų paramos labai reikia norint užtikrinti, 
kad lyčių lygybė kaip horizontalusis principas būtų 
integruojama į visą ES fondų veiklą.

Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 67 straips-
nyje nurodyta: Vadovaujančiosios institucijos veiks-
mų atrankai nustato ir taiko nediskriminuojančius, 
skaidrius ir lyčių lygybę užtikrinančius kriterijus ir 
atsižvelgia į Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartiją ir darnaus vystymosi principą.

Žingsniai siekiant padėti rengti ir atrinkti 
projektus, kuriais atsižvelgiama į lyčių 
aspektą

Pačioje projektų rengimo ir atrankos procesų pra-
džioje itin svarbu padėti galimiems pareiškėjams. 
Vadovaujančiosios institucijos ir stebėsenos komi-
tetai, siekdami užtikrinti tinkamą paramą, galėtų:

• visuose kvietimuose teikti projektų pasiūlymus 
ir visuose kituose pranešimuose apie išteklių 
naudojimą aiškiai nurodyti, kad lyčių lygybė yra 
horizontalusis principas, į kurį būtina atsižvelgti 
ir kurį būtina konkretizuoti;

• aiškiai nurodyti, kad lyčių lygybės aspektai bus 
įtraukti į visus projektų atrankos kriterijus;

• į visus kvietimus teikti pasiūlymus įtraukti konkre-
čią informaciją apie lyčių lygybės reikalavimus ir

• rengti kvietimus vadovaudamiesi toliau pateiktu 
kontroliniu sąrašu.

Kontrolinis sąrašas, kuriuos reikėtų 
vadovautis rengiant kvietimus teikti projektų 
pasiūlymus

1 žingsnis. Ar kvietime aiškiai nurodyta, kad 
horizontalųjį lyčių lygybės principą būtina 
įtraukti į projekto analizę?

Vadovaujančiosios institucijos ir stebėsenos ko-
mitetai galėtų užduoti šiuos klausimus:

• Ar kvietime teikti pasiūlymus aiškiai nurodyta, 
kad projektas bus vertinamas remiantis tuo, ar 
į pasiūlymą įtraukta lyčių aspekto analizė (t. y 
moterų ir vyrų padėties ir poreikių skirtumų 
analizė)?

• Ar kvietime teikti pasiūlymus konkrečiai reika-
laujama, siekiant aprašyti su lytimis susijusias 
tendencijas arba modelius, įtraukti kokybinius 
ir kiekybinius duomenis?

• Ar kvietime teikti pasiūlymus nurodyta, kad pa-
siūlyme turėtų būti nurodyti konkrečiam fondui 
taikomi nacionaliniai arba subnacionaliniai lyčių 
lygybės tikslai?

2 žingsnis. Ar kvietime paaiškinta, kad 
horizontalųjį lyčių lygybės principą būtina 
įtraukti į projekto tikslus ir rodiklius?

• Ar kvietime teikti pasiūlymus paaiškinta, kad 
pasiūlymas bus vertinamas remiantis tuo, ar 
projekto tikslas (-ai):
– bus pasiektas (-i) tiek moterų, tiek vyrų at-

žvilgiu;
– apims konkrečiai su moterimis ir vyrais su-

sijusius suskirstytus tikslus ir (arba)
– jei taikoma, apims konkrečius lyčių lygybės 

tikslus ir uždavinius (t. y. tikslus, kuriuos, 
siekiant padidinti lyčių lygybę, reikia pasiekti 
tiek moterų, tiek vyrų atžvilgiu)?

• Ar kvietime teikti pasiūlymus reikalaujama visų su 
asmenimis susijusių rodiklių suskirstymo pagal 
lytis, kad būtų galima stebėti, ar pasiekiami ir 
moterys, ir vyrai?

• Ar, jei taikoma, kvietime teikti pasiūlymus rei-
kalaujama nustatyti konkrečius lyčių rodiklius, 
kad būtų lengviau stebėti pažangą siekiant 
lyčių lygybės tikslų?

3 žingsnis. Ar kvietime nurodyta, kad 
horizontalųjį lyčių lygybės principą būtina 
įtraukti į planuojamą projekto išteklių 
naudojimą?

• Ar kvietime teikti pasiūlymus paaiškinta, kad 
pasiūlymuose būtina nurodyti, kaip ištekliai bus 
naudojami skatinant lyčių lygybę?
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• Ar kvietime aiškiai nurodyta, kad pasiūlymuose 
turėtų būti paaiškinta, kaip, vykdant projektą, bus 
gerinamos vienodos tikslinių grupių moterų ir 
vyrų galimybės naudotis ištekliais, paslaugomis 
ir investicijomis?

4 žingsnis. Ar kvietime nurodyta, kad projekto 
grupėje reikia turėti su lyčių aspektu susijusios 
kompetencijos?

• Ar kvietime teikti pasiūlymus nurodyta, kokį 
vaidmenį atrenkant projektus atliks su lyčių 
aspektu susijusi vidaus kompetencija arba iš-
orės ekspertinėms lyčių srities žinioms skirto 
biudžeto sudarymas?

• Ar kvietime aiškiai nurodyta, ar su lyčių aspektu 
susijusi kompetencija yra nustatyta kaip reika-
lavimas mokymo ir vertinimo viešųjų pirkimų 
procesuose ir kiek ji nustatyta kaip reikalavimas?

5 žingsnis. Ar kvietime paaiškinta, kad lyčių 
lygybę būtina įtraukti į projekto stebėseną ir 
vertinimą?

• Ar kvietime teikti pasiūlymus reikalaujama 
aprašyti, kaip, vykdant projektą, bus stebimi 
ir vertinami lyčių lygybės tikslai, rezultatai ir 
(arba) poveikis ir kaip bus taikomos taisomosios 
priemonės?

• Ar paaiškinta, kad kiekviename pasiūlyme būti-
na nurodyti, kaip bus atliekamas lyčių lygybės 
tikslų ir rezultatų vertinimas?

Projektų atrankos kriterijų kontrolinis 
sąrašas

Vertindami projektų pasiūlymus vadovaujančiosios 
institucijos ir stebėsenos komitetai gali parengti 

ir taikyti toliau pateiktais klausimais grindžiamus 
atrankos kriterijus.

1 žingsnis. Analizė

• Ar į pasiūlymą įtraukta intervencinių priemonių 
srities lyčių aspekto analizė (t. y. moterų ir vyrų, 
atsižvelgiant į visą jų įvairovę, padėties ir poreikių 
analizė ir susijusios nelygybės nustatymas)?

• Ar, siekiant aprašyti su lytimis susijusius skir-
tumus ir tendencijas, naudojami kokybiniai ir 
kiekybiniai pagal lytis suskirstyti duomenys?

• Ar analizuojant remiamasi konkrečiai fondui 
taikomais tikslais, nacionaliniais ir (arba) sub-
nacionaliniais lyčių lygybės tikslais?

2 žingsnis. Tikslai ir rodikliai

• Ar nustatyti konkretūs su lyčių aspektu susiję 
tikslų uždaviniai (t. y. tikslai, kuriuos reikia pa-
siekti moterų ir vyrų atžvilgiu, siekiant padidinti 
lyčių lygybę)?

• Ar pasiūlyme apibrėžta, kaip, vykdant projektą, 
ketinama padėti įgyvendinti visa apimančius su 
lyčių aspektu susijusius uždavinius?

• Ar pasiūlyme nurodyta, ar bus pasiektas (-i) 
projekto tikslas (-ai) moterų ir vyrų atžvilgiu, 
atsižvelgiant į jų įvairovę, ir kaip jis (jie) bus 
pasiektas (-i)?

• Ar nustatyti konkretūs lyčių rodikliai, kuriais 
remiantis lengviau stebėti su lyčių aspektu 
susijusius tikslus?

• Ar su asmenimis susiję bendrieji rodikliai su-
skirstyti pagal lytis, kad būtų galima stebėti, 
ar pasiekiamos ir moterys, ir vyrai?

Vadovaukitės ES politikos tikslais; juos rasite 1 prie-
monėje ir 3 lentelėje.
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3 lentelė. Lyčių lygybė ES politikos tiksluose

Politikos tikslai Lyčių lygybės aspektai 
Vienoda moterų ir vyrų 
ekonominė nepriklauso-
mybė

Vienodas užmokestis už 
vienodos vertės darbą

• Mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą.

• Didinti užimtumą (ir mažinti segmentaciją).

• Prisidėti prie moterų švietimo.

• Gerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; iš konkrečių rodiklių būtų galima pami-
nėti:
– didesnę su priežiūra susijusiai veiklai skiriamą vyrų laiko dalį;
– didesnį moterų ir vyrų, įskaitant migrantes, užimtumą oficialioje priežiūros ekonomikoje;
– geresnes moterų galimybes gauti mokamą darbą ir didesnį šio darbo valandų skaičių.

• Naikinti lyčių stereotipus.

• Mažinti lyčių segregaciją darbo rinkoje.

• Remti lanksčias darbo sąlygas ir su šeima susijusias atostogas.

• Didinti moterų verslumą.

• Gerinti galimybes naudotis vaikų priežiūros paslaugomis ir šių paslaugų kokybę.

• Remti socialinę įtrauktį.

• Gerinti galimybes naudotis kitų išlaikytinių priežiūros infrastruktūra ir jos kokybę.

• Kovoti su moterų atskirtimi ir skurdu.

• Remti tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų apsaugą.
Lyčių lygybė priimant 
sprendimus

• Didinti pareigybes, kuriose priimami sprendimai, užimančių moterų dalį ir moterų dalyvavimą 
sprendimų priėmimo procesuose.

Orumas, neliečiamybė ir 
smurto dėl lyties panai-
kinimas 

• Remti smurto dėl lyties prevenciją ir apsaugoti nuo šio smurto.

• Remti vyrų ir berniukų vaidmenį naikinant smurtą prieš moteris.

Projekto tikslai taip pat apima platesnį požiūrį, 
susijusį ne tik su lytimi, bet ir su kitomis ypa-
tybėmis. Pavyzdžiui, svarbu, kad tikslai apimtų 
tolesnį suskirstymą plačiose „moterų“ ir „vyrų“ 
kategorijose, atsižvelgiant į papildomas socialines 
ir demografines ypatybes, pvz., amžių, socialines 
ir ekonomines aplinkybes, skurdą, rasę, etninę 
kilmę, vietovę (kaimo / miesto), negalią, seksualinę 
orientaciją (lesbietė, gėjus, biseksualus asmuo, 
translytis asmuo ir kt.), religiją ir pan. Be to, nu-
statant visus teminius prioritetus, geriausia būtų 
apsvarstyti galimybę taikyti tokį požiūrį, kuriuo 
daug dėmesio būtų skiriama daugialypiškumui 
(t. y. daugialypėms pavienių asmenų ypatybėms ir 
tam, kokią įtaką jos, sąveikaudamos tarpusavyje, 
turi lyčių nelygybei).

3 žingsnis. Veikla ir įgyvendinimas

• Ar planuojama konkreti veikla, kurios imantis 

būtų siekiama projekto lyčių lygybės tikslų?
• Ar planuojama projekto lyčių aspekto analizė ir 

konkrečiai nustatyti lyčių lygybės tikslai tarpu-
savyje susiję? Ar aprašant projektą paaiškinta, 
kaip į šią sąsają bus atsižvelgiama rengiant 
projekto veiklą (kuria siekiama sumažinti esa-
mą nelygybę) ir nustatant tikėtinus šios veiklos 
rezultatus bei pasiekimus?

4 žingsnis. Su lyčių aspektu susijusi kompetencija

• Ar, vykdant projektą, galima naudotis su lyčių 
aspektu susijusia vidaus kompetencija? Jei ne, 
ar bus naudojamasi išorės ekspertinėmis lyčių 
srities žiniomis? Ar nustatytas šioms išorės eks-
pertinėms žinioms skirtas projekto biudžetas?

• Ar su lyčių aspektu susijusi kompeten-
cija nustatyta kaip reikalavimas ren-
giant mokymo ir vertinimo viešuosius  
pirkimus?
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5 žingsnis. Stebėsena ir vertinimas

• Ar pasiūlyme paaiškinta, kaip, vykdant projektą, 
bus stebimi ir vertinami lyčių lygybės tikslai, 
rezultatai ir (arba) poveikis?

• Ar pasiūlyme nurodyta, kokių taisomųjų prie-
monių bus imamasi vykdant projektą, jei šie 
lyčių lygybės tikslai, rezultatai ir (arba) poveikis 
nebus pasiekti?

• Ar pasiūlyme nurodyta, kaip, vykdant projektą, 
bus vertinami lyčių lygybės tikslai, rezultatai ir 
(arba) poveikis?

Galiausiai vadovaujančiosios institucijos ir ste-
bėsenos komitetai turi išsiaiškinti šį klausimą: ar 
projekto pasiūlymas atitinka šiuos atrankos 
kriterijus? Jei ne, jie gali paprašyti papildomos 
informacijos ir atlikti galutinį vertinimą.

Belgija. Prieš atranką taikomas reikalavimas, kad vertinant projektą būtų atsižvel-
giama į galimą poveikį moterims ir vyrams

Belgijoje reikalaujama, kad visose veiksmų programose būtų atsižvelgiama į moterų ir vyrų 
gyvenimo realijas. Kiekviename etape turi būti apsvarstoma, kokį – teigiamą ir (arba) neigiamą – 
poveikį programa gali daryti skirtingai moterų ir vyrų padėčiai bei skirtingiems jų poreikiams. 
Todėl kiekvienas projekto pasiūlymas analizuojamas ir vertinamas atsižvelgiant į galimą poveikį 
moterims bei vyrams ir galimą šio poveikio įtaką lyčių lygybei.

Daugialypė analizė atliekama veiksmų programos lygmeniu, projekto lygmeniu ir kviečiant 
teikti pasiūlymus. Todėl atsižvelgiama į moterų ir vyrų gyvenimo realijas, taip pat į daugialypes 
jų ypatybes, pvz., amžių, socialinę ir ekonominę padėtį, negalią, rasę, etninę kilmę, religiją ir 
kitus susijusius socialinius ir demografinius duomenis. Atsižvelgiama į moterų ir vyrų padėties 
darbo rinkoje, jų galimybių įgyti išsilavinimą ir dirbti įvairiose įmonėse bei sektoriuose duomenų 
rinkimą ir analizę. Jei įmanoma, analizuojant atliekama kryžminė šių duomenų ir kitų socialinių 
bei ekonominių aspektų patikra. Pavyzdžiui, jaunų moterų padėtis ir poreikiai gali skirtis nuo 
vyresniojo amžiaus moterų padėties ir poreikių.

Visuose kvietimuose teikti pasiūlymus būtina paaiškinti, kaip, vykdant projektą, bus padedama 
užtikrinti lyčių lygybę; tai labai svarbus projektų atrankos proceso aspektas. Siekiant padėti 
pareiškėjams planuoti projektus, rengiamos informacinės sesijos. Per jas teikiama informacija 
apie moterų ir vyrų lygybę, lygybės teisės aktus bei politiką ir lyčių aspekto integravimo meto-
dus bei priemones. Iš kitų pagalbinių informuotumo didinimo veiksmų būtų galima paminėti 
internetinę lyčių lygybės platformą. Taip pat yra paskelbtas praktinis vadovas, kaip, vykdant 
projektus, vertinti ir integruoti lyčių aspektus. Šis vadovas pareiškėjams planuojant projektus 
padeda atsižvelgti į moterų ir vyrų gyvenimo realijas. Jis taip pat naudingas stebėsenos komi-
tetams stebint, kaip, vykdant projektą, padedama užtikrinti lyčių lygybę. Kiekvienas projektas 
vertinamas pagal nustatytus su lyčių lygybe susijusius kriterijus. Kad būtų galima įvertinti 
galimą pažangą užtikrinant lyčių lygybę, per visą programavimo laikotarpį remiamasi pagal 
lytis suskirstytais rodikliais.
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Suomija. Projektų atrankos kriterijai

Suomijoje 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui parengti 
nauji projektų pareiškėjams skirti su lyčių lygybe susiję klau-
simai. Projektų pareiškėjai turi atsakyti į šiuos klausimus:

Taip Ne Paaiškinkite 
(reikia užpildyti)

Vykdant projektą įvertinta veiklos 
aplinka lyčių aspekto atžvilgiu.
Vykdant projektą integruotas lyčių 
aspektas.
Pagrindinė projekto vykdymo priežas-
tis – skatinti lyčių lygybę.

Šiais klausimais remiamasi kaip vertinimo kriterijais, prii-
mant finansavimo sprendimus.

Papildoma 7.a priemonė. Lyčių 
aspektu grindžiami 
susitarimai (sutartys arba 
dotacijos susitarimai) su 
projektų vykdytojais
Atlikus projektų atranką vadovaujantis aiškiai 
apibrėžtais kriterijais, kuriais atsižvelgiama į lyčių 
lygybę, svarbu nustatyti pagrindinius projektų 
vykdytojams taikomus reikalavimus. Jie turėtų būti 
nustatomi projektų susitarimuose arba sutartyse.

Su projektų finansavimu susijęs projektų 
susitarimų ir sutarčių kontrolinis sąrašas

Rengdamos projektų susitarimus ir sutartis va-
dovaujančiosios institucijos galėtų užduoti šiuos 
klausimus:

• Ar susitarime paaiškinta, kad, vykdant projek-
tą, būtina laikytis horizontaliojo lyčių lygybės 
principo?

• Ar susitarime nurodyti konkretūs veiksmai, 
kurių turėtų būti imamasi siekiant įvykdyti lyčių 
lygybės reikalavimą?

• Ar jame aiškiai nurodyta, kad, vykdant projek-
tą, būtina atsižvelgti į skirtingą moterų ir vyrų 
padėtį bei poreikius?

• Ar susitarime aiškiai nurodyta, kad, vykdant 
projektą, ištekliais būtina naudotis siekiant 
skatinti lyčių lygybę?

• Ar susitarime nustatyti konkretūs tikslai ir re-
zultatai, kuriuos būtina pasiekti lyčių lygybės 
atžvilgiu? Pavyzdžiui:
– ar nustatant tikslus ir rezultatus aiškiai nu-

rodyta, kad juos reikia pasiekti tiek moterų, 
tiek vyrų atžvilgiu?

• Ar sutartyje aprašant procedūras nurodyti 
konkretūs su lyčių aspektu susiję lūkesčiai, pvz.:
– nuorodos į lyčių lygybę ataskaitose, ypač 

pagal lytis suskirstyti statistiniai duomenys 
apie naudos gavėjus;

– finansinių išteklių ir rezultatų paskirstymas 
ir naudojimas ataskaitose ir

– be kita ko, lyčių aspektu grindžiami komu-
nikacijos metodai.

• Ar reikalaujama priesaika patvirtinto pareiškimo, 
ar į jį įtrauktas atsižvelgimas į lyčių aspektą? Tai 
yra, ar iš projekto išteklių gavėjų reikalauja-
ma pareikšti, kad jie suprato, jog naudojantis 
ištekliais būtina atsižvelgti į lyčių lygybę kaip 
į horizontalųjį principą?

• Ar susitarime dėl paskirtų projekto išteklių arba 
subsidijų nurodyta, kad į lyčių lygybę būtina 
atsižvelgti kaip į būtiną išankstinę naudojimosi 
ištekliais sąlygą?
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8 priemonė. Lyčių lygybei skirtų ES fondų išteklių 
atsekimas

Ši priemonė anglų kalba prieinama: https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit. 

https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
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9 priemonė. Lyčių lygybės aspekto integravimas į projektų 
rengimą

Įvadinė informacija apie priemonę

Ši priemonė padės jums įgyvendinti partnerystės 
sutartyse ir veiksmų programose nustatytus lyčių 
tikslus ir rodiklius projektų lygmeniu. Ja turėtų nau-
dotis vadovaujančiosios institucijos nacionaliniu ir 
subnacionaliniu lygmenimis projekto planavimo, 
vykdymo ir stebėsenos etapais. Vadovaujančiosios 
institucijos ja taip pat gali naudotis teikdamos 
gaires ir paramą vietos subjektams ir projektų 
vykdytojams.

Šia priemone padedama įgyvendinti lyčių as-
pektu grindžiamus projektų atrankos kriterijus ir 

procedūras, nustatytus Pasiūlymo dėl bendrųjų 
nuostatų reglamento (BNR) (COM(2018) 375 final) 
67 straipsnyje:

Vadovaujančioji institucija veiksmų atrankai nu-
stato ir taiko nediskriminuojančius, skaidrius ir 
lyčių lygybę užtikrinančius kriterijus ir atsižvelgia 
į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, 
darnaus vystymosi principą bei Sąjungos aplinkos 
politiką pagal SESV 11 straipsnį ir 191 straipsnio 
1 dalį.

Dėl išsamesnės informacijos apie reglamentus 
žr. 1 priemonę.

Lyčių lygybės aspekto integravimo į projektų rengimą žingsniai

Ši priemonė suskirstyta į keturis žingsnius:

1 žingsnis. Derinimas su partnerystės sutarčių ir veiksmų 
programų lyčių tikslais ir rodikliais

2 žingsnis. Projekto rengimas ir paraiškų teikimas

3. Projekto vykdymas

4. Projekto vertinimas

1 žingsnis. Derinimas su partnerystės 
sutarčių ir veiksmų programų lyčių tikslais ir 
rodikliais

Svarbu užtikrinti, kad kiekvieno fondo projektų 
paraiškose būtų nurodyta, kaip, vykdant projektą, 
intervencinių priemonių srityje bus atsižvelgiama 
į esamus su lytimis susijusius skirtumus arba kon-
krečius moterų ir vyrų poreikius. Vadovaujančiosios 
institucijos gali padėti projektų pareiškėjams:

• teikdamos informaciją apie partnerystės su-
tartyje ir veiksmų programoje nustatytus lyčių 
tikslus ir rodiklius;

• teikdamos kitą su lyčių aspektu susijusią, kon-
krečias aplinkybes atitinkančią kvietimams teikti 
pasiūlymus svarbią informaciją;

• teikdamos informaciją apie tai, kaip į paraiškas 
turėtų būti įtraukiami ir kaip bus vertinami lyčių 
aspektai, ir

• užtikrindamos, kad pareiškėjai turėtų infor-
macijos ir gebėjimų, kurių reikia norint atlikti 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
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lyčių aspekto analizę intervencinių priemonių  
srityje.

1a žingsnis. Atlikite lyčių aspekto analizę

Lyčių aspekto analizės (83) tikslas – nustatyti mote-
rų ir vyrų nelygybę, skirtumus ir pagrindines šios 
nelygybės priežastis, atsižvelgiant į visą moterų 
ir vyrų įvairovę. Kad galėtumėte atlikti lyčių as-
pekto analizę, turėtumėte atlikti toliau nurodytus 
veiksmus.

1. Surinkite informaciją ir suskirstytus 
duomenis apie tikslinę grupę

Reikia surinkti pagal moteris ir vyrus suskirstytą 
statistinę informaciją, kuria tinkamai apibūdina-
ma tikslinė grupė. Į šią informaciją turėtų būti 
įtraukti duomenys apie svarbias ypatybes, pvz., 
amžių, rasę, etninę kilmę, vietovę, išsilavinimo 
lygį, užimtumą įvairiuose sektoriuose, verslumą 
įvairiuose sektoriuose, darbo užmokesčio dydį, 
laiko naudojimą ir (arba) kitus svarbius klausimus.

• Surinkti ir pateikti duomenys turėtų būti su-
skirstomi pagal lytis; šis suskirstymas turėtų 
būti pagrindinė bendroji klasifikacija. Pavyzdžiui, 
renkant ir analizuojant duomenis apie jaunus 
žmones arba vyresniojo amžiaus žmones, šias 
tikslines grupes reikėtų suskirstyti pagal lytis.

• Atliekant lyčių aspekto analizę, be kiekybinių 
duomenų apie konkrečias ypatybes, reikia at-
sižvelgti į kiekybinius žmonių išgyvenamos 
patirties duomenis. Todėl reikia apsvarstyti, 
kokie yra moterų ir vyrų naudojimosi paslau-
gomis skirtumai ir kokių išteklių reikėtų skirti 
šiems skirtumams panaikinti. Pavyzdžiui, įvai-
rūs žmonės – vyresniojo amžiaus moterys, 
vyresniojo amžiaus vyrai, jaunos moterys, jauni 
vyrai, mergaitės ir berniukai, tėvai ir prižiūrintieji 
asmenys, į darbą vykstantys žmonės ir pan. – 
skirtingai naudojasi viešosiomis erdvėmis. Jų 
naudojimasis viešosiomis erdvėmis priklauso 
nuo tokių ypatybių, kaip lytis, amžius, vietovė 
ir pan. Tačiau jis taip pat priklauso nuo kitų 
veiksnių, pvz., jų pajamų dydžio, darbo ir vaikų 
priežiūros sąlygų, paros laiko ir pan. Atliekant 
lyčių aspekto analizę reikėtų atsižvelgti į pla-
taus pobūdžio informaciją apie tai, ką iš įvairių 

(83)  Dėl išsamesnės informacijos apie tai, kaip atlikti lyčių aspekto analizę, žr. 3 priemonę ir https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
methods-tools/gender-analysis.

duomenų galime sužinoti apie kasdienį žmonių 
gyvenimą.

• Naudojantis kelių skirtingų šaltinių duomenimis, 
galima geriau suprasti lyčių skirtumus, žmonių 
poreikius ir gyvenimo realijas. Naudokite kuo 
daugiau šaltinių – pvz., vietos, subnacionalinių 
ir nacionalinių tyrimų arba konsultacijų duome-
nis, statistikos tarnybų duomenis, akademinius 
darbus, politikos ataskaitas, – ir šių šaltinių 
duomenis derinkite ir (arba) trianguliuokite.

• Jei suskirstytų duomenų apie pagrindines ypa-
tybes – pvz., lytį, rasę, etninę kilmę, amžių, 
negalią ir pan. – nėra, tai reikėtų nustatyti kaip 
trūkumą. Projektų tiksluose ir ataskaitose reikėtų 
nustatyti būtinybę gerinti duomenis.

2. Nustatykite esamą lyčių nelygybę ir 
pagrindines jos priežastis

Jei turite suskirstytus duomenis, kurių reikia 
norint aiškiai suprasti tikslinės grupės padėtį, 
atsakykite į toliau pateiktus pagrindinius klau-
simus, siekdami geriau išsiaiškinti kelis pagrin-
dinius moterų ir vyrų skirtumus ir išnagrinėti 
šių skirtumų priežastis.

• Kaip skiriasi moterų ir vyrų dalyvavimas darbo 
rinkoje? Kuriose užimtumo srityse dominuoja 
moterys arba vyrai?

• Kaip skiriasi moterų ir vyrų darbo užmokestis? 
Ar yra reikšmingų su moterų ir vyrų darbu ne 
visą darbo laiką susijusių skirtumų? Ar daugiau 
moterų nei vyrų dirba daugiau nei vieną darbą 
ne visą laiką?

• Ką iš naudojimosi paslaugomis ir laiko naudo-
jimo duomenų galime sužinoti apie tai, kaip 
moterys ir vyrai paskirsto savo laiką? Ką iš to 
galime sužinoti apie vietos paslaugų trūkumus, 
atsižvelgiant į galimybes jomis naudotis ir jų 
teikimo laiką?

• Ar daugiau moterų nei vyrų prižiūri vaikus arba 
kitus šeimos narius? Kurios moterų ir vyrų 
amžiaus grupės labiau užsiima nemokama 
priežiūra? Pavyzdžiui, ar vaikus prižiūri daugiau 
jaunesnės moterys nei vyrai? Ar vyresniojo 
amžiaus vyrai prižiūri savo sutuoktines? Kokio-
mis paslaugomis būtų galima padėti įvairiems 
žmonėms atlikti šiuos vaidmenis ir pagerinti 
šių žmonių gerovę?

file:///\\eurogender\Documents\G\KMC\3-Communications\Translations\2019\3. Requests\17_2019-006173 _GB tool modification\3 - deliverables\3 priemonę
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
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• Kaip infrastruktūra ir IT sprendimais būtų gali-
ma padėti atsižvelgti į priežiūros naštą, ugdyti 
gebėjimus ir didinti užimtumo galimybes?

• Kokie yra atsakymų į šiuos klausimus padariniai 
tikslinei grupei, darbo rinkai arba projektui?

3. Pasikonsultuokite tiesiogiai su tikslinėmis 
grupėmis

Rengdami projektų pasiūlymus ir projektus 
atsižvelkite į jų nuomones. Pravartu užduoti 
šiuos klausimus:

• Kokios yra tikslinės grupės gyvenimo realijos, 
lūkesčiai ir poreikiai?

• Ar jie skiriasi moterų ir vyrų atžvilgiu?
• Ar planuojamu projektu atsižvelgiama ir į vyrų, 

ir į moterų poreikius? Ar juo atsižvelgiama 
į skirtingus jų interesus, vaidmenis ir padėtį?

• Kaip, vykdant projektą, būtų galima padėti 
atsižvelgti į moterų ir vyrų poreikius?

• Užduodami šiuos klausimus, atsižvelkite į ne-
vienodas moterų ir vyrų galimybes naudotis 
ištekliais (darbo, pinigų, galios, sveikatos, gero-
vės, saugumo, žinių ir švietimo, judumo, laiko 
ir kitose srityse) ir naudojimąsi pagrindinėmis 
teisėmis (pilietinėmis, socialinėmis ir politinėmis 
teisėmis) dėl jų lyties arba jiems priskiriamų 
vaidmenų (lyčių vaidmenų).

4. Surinkite su lytimis susijusius duomenis, 
taip pat duomenis apie profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą

Naudokitės nacionaliniais, regioniniais arba vie-
tos duomenimis, laiko naudojimo apklausomis 
ir kitais duomenų šaltiniais.

5. Padarykite išvadas apie lyčių aspektu grin-
džiamas tendencijas ir nustatykite pagrindines 
šių tendencijų priežastis

Apsvarstykite galimybę užduoti šiuos klausimus:

• Kokių esama su moterimis ir vyrais susijusių 
skirtumų projekto intervencinių priemonių 
srityje? Ar yra konkrečių lyčių aspektu grindžia-
mų tendencijų? Ar skiriasi su moterimis ir vyrais 
susijusios normos ir lūkesčiai?

(84)  Dėl išsamesnės informacijos apie lyčių rodiklius žr. 6 priemonę ir EIGE, Gender Statistics and Indicators https://eige.europa.eu/gen-
der-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators.

• Kokios yra šių skirtumų ir (arba) lyčių aspektu 
grindžiamų tendencijų pagrindinės priežas-
tys? Kokie yra jų padariniai tikslinėms grupėms, 
darbo rinkai ir projekto vykdymui?

1b žingsnis. Nustatykite su lytimis susijusius 
tikslus ir rodiklius

Atsižvelgdami į lyčių aspekto analizę, gerai suprasite 
moterų ir vyrų skirtumus, skirtingus jų poreikius 
ir lyčių aspektu grindžiamas tendencijas. Šiuos 
nustatytus skirtumus ir tendencijas susiekite su 
tikslais, kurie yra nustatyti partnerystės sutartyje 
bei veiksmų programoje, ir su nacionaliniais bei 
subnacionaliniais lyčių lygybės tikslais. Kokį poveikį 
šie skirtumai ir tendencijos daro galimybei pasiekti 
fondo tikslus?

Remdamiesi atliekant lyčių aspekto analizę nu-
statytais faktais, užtikrinkite projekto tikslų ir 
rodiklių sąsajas su lyčių aspektu. Užtikrinkite, kad 
projekto tikslais intervencinių priemonių srityje 
būtų padedama siekti lyčių lygybės tikslų. Kaip 
nurodyta pirmiau, projekto tikslai turėtų derėti 
su nacionaliniais ir subnacionaliniais lyčių tikslais.

• Projekto lyčių lygybės tikslai turi būti pritai-
kyti konkrečiai intervencinių priemonių taikymo 
sričiai ir suformuluoti kaip su lyčių lygybe su-
siję veiklos rezultatai, dalyvavimas ir poveikis. 
Pagrindiniai atsakytini klausimai yra šie: Kaip, 
vykdant projektą, galima ir turėtų būti padedama 
skatinti lyčių lygybę intervencinės priemonės 
taikymo srityje?

• Taikydami lyčių aspektu grindžiamus pro-
jekto rodiklius (84), galime įvertinti vykdant 
projektą arba imantis veiklos vykstančius moterų 
ir vyrų santykių, statuso, poreikių arba padėties 
pokyčius. Siekiant įvertinti projektų socialinius 
pokyčius, veiklos rezultatus ir (arba) veiksmin-
gumą, lyčių rodiklius galima aprašyti kaip:
– pasiektiną kokybę;
– užtikrintiną kieno nors kiekį;
– susijusią tikslinę grupę, kuriai projektas daro 

poveikį arba kuri naudojasi projekto prana-
šumais, ir

– numatomą projekto tikslų įgyvendinimo 
laikotarpį.

file:///D:/AO10658/temp/2019.5932/mns4/rtf/../6 priemonæ
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators
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2 žingsnis. Projekto rengimas ir paraiškų 
teikimas

Projekto paraiškoje ir apskritai, rengiant projektą, 
būtina nurodyti, kaip, vykdant projektą, atitinkamoje 
srityje bus mažinami esami lyčių skirtumai ir (arba) 
moterų bei vyrų poreikių skirtumai. Vadovaujan-
čiosios institucijos gali remti pareiškėjus aiškiai 
nurodydamos, kad kiekvienoje paraiškoje reikėtų:

• aprašyti pareiškėjo organizaciją, įskaitant, pvz.:
– į organizacijos tapatybę arba kultūrą įtrauktą 

misijos tikslą užtikrinti lyčių lygybę;
– į organizacijos struktūrą įtrauktą su lyčių 

aspektu susijusią kompetenciją, pvz., už 
lyčių lygybę atsakingus asmenis ir galimybę 
naudotis išorės ekspertinėmis lyčių srities 
žiniomis;

– vyrų ir moterų padėtį įmonėje, pvz., įvairiais 
hierarchijos lygmenimis, įvairių kategorijų 
darbo vietose dirbančius, įvairią kvalifikaciją 
turinčius arba pagal įvairias darbo sąlygas 
dirbančius moteris ir vyrus;

– lyčių lygybės integravimą į organizacijos 
kokybės vadybą ir sertifikavimą;

– su lyčių lygybe susijusią žmogiškųjų išteklių 
politiką, pvz., įdarbinimą, mokymą ir tobuli-
nimą, žinių ir kompetencijos valdymą, ir

– personalo išteklius ir kompetenciją projekto 
grupėje;

• jei tinkama, išorės paramos arba darbuotojų 
gebėjimų stiprinimo, siekiant įvykdyti programos 
lyčių lygybės reikalavimus, aprašą;

• pateikti problemos, kuri bus sprendžiama vyk-
dant projektą, lyčių aspekto analizę, remiantis 
pagal lytis suskirstytais duomenimis ir atlie-
kant mokslinius tyrimus nustatytais faktais, 
kurią atliekant taip pat analizuojamos lyčių 
nelygybės priežastys ir nustatomos strategijos, 
kuriomis, vykdant projektą, būtų galima šalinti 
šias priežastis;

• aprašyti projekto tikslines grupes, suskirstytas 
pagal lytis ir įvairias kitas ypatybes;

• nurodyti konkrečius lyčių lygybės tikslus ir 
rodiklius, taip pat visų teminių tikslų ir (arba) 
rodiklių analizę lyčių atžvilgiu;

• aprašyti veiksmus, kuriais, vykdant projektą, 
bus skatinama lyčių lygybė, (pvz., lyčių aspekto 
integravimo metodo ir (arba) teigiamų veiksmų 
metodo);

• paaiškinti būtinas paramos struktūras ir projekto 
aplinkybes, pvz., dalyvių finansavimą, su lyčių 

lygybe susijusių projekto darbuotojų gebėjimų 
stiprinimą, projekto veiklos vykdymo vietas, 
tvarkaraštį ir pan.;

• aprašyti, kaip, vykdant projektą, bus skleidžiama 
informacija, siekiant įtraukti moteris ir vyrus, 
atsižvelgiant į visą jų įvairovę;

• aprašyti projekto stebėsenos metodą, kurį 
taikant turėtų būti remiamasi pagal lytis su-
skirstytais ir biudžeto sudarymo atsižvelgiant 
į lyčių aspektą duomenimis, siekiant įvertinti 
projekto veiklos rezultatus pagal jo tikslus ir 
įvertinti pažangą atsižvelgiant į nustatytus su 
lyčių aspektu susijusius jo rodiklius;

• aprašyti, kaip, vykdant projektą, bus taikomas 
lyčių lygybės požiūris atliekant vidaus arba iš-
orės vertinimus ir kaip bus vertinami teminiai 
bei struktūriniai projekto lyčių lygybės aspektai 
(pvz., strategija, metodai ir priemonės), ir

• išsamiai pristatyti projekto finansinius išteklius, 
pvz., su lyčių lygybe susijusios veiklos vykdymo 
ir su lyčių lygybe susijusių gebėjimų stiprinimo 
biudžetą.

3 žingsnis. Projekto vykdymas

Projekto vykdymo dokumentuose reikia nurodyti, 
kaip, vykdant projektą, intervencinių priemonių 
srityje mažinami su lytimis susiję skirtumai ir 
atsižvelgiama į skirtingus moterų ir vyrų porei-
kius. Vadovaujančiosios institucijos gali padėti 
pareiškėjams:

– paaiškindamos, kad projekto vykdytojai pri-
valo užtikrinti susijusių pagal lytis suskirstytų 
stebėsenos duomenų rinkimą, kuriais remian-
tis būtų galima įvertinti projekto rodiklius ir 
tikslus, ir

– padėdamos projekto vykdytojams ge-
rinti su lyčių aspektu susijusią kompe-
tenciją, t. y. gerindamos jų supratimą apie 
lyčių lygybę, lyčių aspekto integravimą ir 
dvejopą ES požiūrį į lyčių lygybę, taip pat 
apie tai, kaip įgyvendinti šiuos metodus 
praktiškai.

4 žingsnis. Projekto vertinimas

Kiekvienas projektas turėtų būti įvertintas remiantis 
nustatytais jo lyčių rodikliais, siekiant nustatyti, 
ar pasiekti jo lyčių tikslai. Jei jie nepasiekti, 
dėl projekto reikėtų imtis taisomųjų veiksmų. 
Vadovaujančiosios institucijos gali padėti projektų 
vykdytojams, pasiūlydamos jiems užduoti kelis 
pagrindinius klausimus:
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• Ar projektas rengtas remiantis lyčių aspekto 
analize? Ar buvo parengti konkretūs lyčių tikslai 
ir lyčių rodikliai?

• Ar buvo remtasi pagal lytis suskirstytais duo-
menimis?

• Ar, vykdant projektą, buvo visiškai arba iš dalies 
pasiekti jo tikslai? Jei taip, kodėl juos pavyko 
pasiekti? Jei ne, kodėl jų nepavyko pasiekti? Dėl 
kokių veiksnių nepavyko pasiekti projekto tikslų?

• Ar, rengiant ir vykdant projektą, dalyvavo ir 
vyrai, ir moterys?

• Ar buvo taikomos sistemos, kuriomis būtų buvę 
galima stebėti, ar, rengiant, vykdant projektą ir 
atliekant jo stebėseną, buvo atsižvelgta į lyčių 
aspektą?

(85)  Remiantis Švedijos ESF metine įgyvendinimo ataskaita, 2016 m., p. 2.

• Ar pagrindiniai subjektai (pvz., mokytojai, re-
petitoriai, darbdaviai ir socialiniai partneriai) 
buvo informuoti apie lyčių aspekto integravimo 
svarbą?

• Ar, vykdant projektą, buvo galima naudotis 
vidaus arba išorės ekspertinėmis lyčių srities 
žiniomis?

• Ar, vykdant projektą, buvo stiprinti su lyčių lygy-
be susiję gebėjimai ir didintas informuotumas 
lyčių lygybės klausimais?

• Ar taikytas mechanizmas, kuriuo naudojantis 
buvo galima įvertinti naudos gavėjų – moterų 
ir vyrų – pasitenkinimą projekto rezultatais? 
Jei taip, ar moterų ir vyrų pasitenkinimas šiais 
rezultatais labai skyrėsi?

Švedija. ESF tarybos lyčių lygybės užtikrinimo vykdant projektus paramos centras

Švedijos Europos socialinio fondo taryba (ESF 
taryba) sukūrė paramos tarnybą, rengiančią 
projektų pareiškėjams ir vykdytojams skirtus 
mokymus ir praktinius mokymosi seminarus. 
Ji taip pat įsteigė lyčių lygybės užtikrinimo, 
vykdant projektus, paramos centrą. Visiems 
iš ESF finansuojamiems projektams skirtas 
centras projektų vykdytojams teikia konkrečius 
patarimus apie tai, kaip, vykdant projektus, sis-
temingai integruoti lyčių lygybės, prieinamumo 
ir nediskriminavimo principus. Jis teikia gaires 
apie lyčių aspekto integravimą, lyčių aspekto 
analizę ir būdus užtikrinti, kad projektai būtų naudingi tiek moterims, tiek vyrams ir kad jais 
nebūtų įtvirtinama nelygybė. Paramos paslaugų prašoma internetu, todėl projektų pareiškė-
jams, vykdytojams ir paramos centrui lengviau bendrauti. Turint galimybes laiku gauti paramą, 
vykdant iš ESF finansuojamus projektus buvo lengviau įgyvendinti lyčių lygybės priemones.

2016 m. ESF tarybos paramos centras, teikdamas internetines paslaugas, atsižvelgė į 147 prašy-
mus ir pasiekė 107 projektų pareiškėjus bei vykdytojus. Jis taip pat atsižvelgė į 12 užklausų dėl 
paramos iš viešojo sektoriaus institucijų ir septynias užklausas dėl lyčių aspekto integravimo 
žinių ir strategijos rengimo. (85)

Specialioje ESF tarybos pagalbos centro svetainėje teikiama papildoma informacija, dažnai 
užduodami klausimai, metodai ir priemonės, kad vykdant projektus būtų lengviau užtikrinti 
atsižvelgimą į lyčių lygybę visais etapais – nuo planavimo iki įgyvendinimo ir vertinimo. Joje 
nurodyta, kad lyčių aspekto integravimas per projekto ciklą turėtų atitikti šiuos kriterijus:

• į projektą įtraukti su lyčių lygybe susiję vidaus gebėjimai arba išorės lyčių srities ekspertų 
parama;

• į projekto problemų analizę įtraukta lyčių aspekto analizė;
• remiantis šia analize, projekto veikla yra svarbi lyčių atžvilgiu ir
• vertinant projektą aiškinamasi, ar buvo pasiekti lyčių tikslai ir kokiu mastu vykdant projektą 

buvo integruojamas lyčių aspektas.
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Ispanija. Konkreti ir daugialypė lyčių nelygybės naikinimo priemonė. Projektas 
„Calí“. Romų moterų lygybė

Vykdant ESF 2014–2020 m. socialinės įtraukties ir 
socialinės ekonomikos veiksmų programos lėšomis 
remiamą programą Calí, naudojantis išsamiomis 
žiniomis apie romų moterų gyvenimo realijas, 
atsižvelgiama į konkrečius šių moterų poreikius.

Šia programa siekiama skatinti asmeninį romų 
moterų, esančioje tokioje padėtyje, kurioje jos 
yra itin pažeidžiamos, tobulėjimą, siekiant suda-
ryti joms sąlygas visapusiškai naudotis pilietinė-
mis savo teisėmis ir sustiprinti jų gebėjimus bei 
kompetencijas, siekiant pagerinti jų galimybes 
susirasti darbą.

Programos tikslai yra šie:
• didinti socialinę romų moterų įtrauktį ir gerinti 

jų galimybes įsidarbinti, imantis veiksmų, ku-
riais padedama ugdyti jų socialinius, įsidarbi-
namumui svarbius bei asmeninius gebėjimus ir 
kuriais skatinama lyčių lygybė, dalyvavimas bei 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra;

• kovoti su diskriminacija ir skatinti lygybę, ypa-
tingą dėmesį skiriant daugialypę diskriminaciją 
patiriančioms romų moterims;

• didinti romų vyrų ir moterų lyčių lygybę ir 
padėti įveikti kultūrines bei socialines kliūtis, 
trukdančias gerinti socialinę ir ekonominę 
romų moterų padėtį;

• remti romų moteris, kurios patiria smurtą 
šeimoje, ir padėti joms susitvarkyti įvairius 
reikalus;

• didinti visuomenės, viešosios politikos spren-
dimus priimančių subjektų, atitinkamuose sek-
toriuose dirbančių asmenų (t. y. mokytojų, socialinės arba sveikatos priežiūros specialistų ir 
pan.), ekonominės veiklos vykdytojų arba pačios romų bendruomenės informuotumą apie 
neigiamus su romais ir ypač su romų moterimis susijusius stereotipus;

• daryti įtaką lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo politikai.

Moterų gyvenimą keičiantys rezultatai

Po trejų metų matyti didelis programos Calí poveikis 1 700 joje dalyvavusių moterų gyvenimui: 
245 moterys rado darbą, o 122 – grįžo mokytis. Be to, ja padedama skatinti lyčių lygybę romų 
bendruomenėje: imtasi 786 informuotumo didinimo veiksmų lyčių lygybės tema, kuriuose 
dalyvavo 2 050 romų vyrų ir 3 360 romų moterų iš visų amžiaus grupių.
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Nuotraukos šaltinis: https://www.gitanos.org/que-
hacemos/areas/gender_equality/cali_programme.html
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Ataskaitų teikimas, stebėsena ir 
vertinimas

10 priemonė. Lyčių aspekto įtraukimas į stebėsenos ir 
vertinimo procesus

Įvadinė informacija apie priemonę

Šia priemone vadovaujančiosios institucijos ir ste-
bėsenos komitetai gali naudotis siekdami parengti 
vertinimo planą, taip pat skirtą laikotarpio vidurio 
ir ex-post vertinimams.

Vertinimo plane aprašoma, kaip bus vertinama 
programa, taip pat atsižvelgiant į jos lyčių tikslus 
ir rodiklius. Į planą įtrauktas reguliarus programų 
vertinimas – juo siekiama gerinti įgyvendinimo 
kokybę ir gauti informacijos, kuria remiantis būtų 
galima rengti kitą programos etapą, – taip pat lai-
kotarpio vidurio vertinimas 2024 m. ir kiekvienos 
programos ex-post vertinimai 2029 m. Atliekant 
visus vertinimus, reikėtų atsižvelgti į su lygybe 
susijusius programų aspektus.

Programų įgyvendinimą ir lyčių aspekto integravi-
mą, taip pat su lyčių aspektu susijusius programų 
rezultatus galima vertinti įvairiai. Galima naudotis, 
pvz., šiomis galimybėmis:

• 1 vertinimo galimybė – atsižvelgimo į lyčių 
aspektus įgyvendinant programą ex-ante ver-
tinimas (savanoriškas);

• 2 vertinimo galimybė – tolesni veiksmai dėl su 
lytimis susijusių programos rezultatų, įtraukiant 
konkrečius lyčių aspektus į pagrindinius (laiko-
tarpio vidurio ir ex-post) programos vertinimus 
ir reguliarias stebėsenos komiteto ataskaitas;

• 3 vertinimo galimybė – papildomi susiję va-
dovaujančiųjų institucijų siūlomi vertinimai ir

• 4 vertinimo galimybė – biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą vertinimas, taikant 
toliau aprašytą sistemą.

Atliekant konkretų vertinimą siekiama išsiaiškinti, 
kokį poveikį programa darė lyčių nelygybei inter-
vencinių priemonių srityje, ar gerai buvo taikyti su 
lyčių aspektu susiję procesai ir kiek, sprendžiant 
su lytimis aspektu susijusius klausimus, naudotasi 

bendrais fondais arba programomis.

Lyčių aspekto integravimo į stebėsenos ir 
vertinimo procesus žingsniai

1–3 vertinimo galimybės

Atliekant vertinimą reikėtų išsiaiškinti, kiek pasiekti 
visi konkretūs planavimo dokumente, finansiniame 
plane arba kituose programos dokumentuose 
nustatyti lyčių tikslai. Norint tai sužinoti, reikėtų 
taikyti programoje nustatytus lyčių rodiklius.

Jei konkrečių lyčių tikslų nenustatyta, reikėtų taikyti 
Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 39 straips-
nyje nurodytus bendruosius vertinimo kriteri-
jus – rezultatyvumo, veiksmingumo, aktualumo, 
suderinamumo ir ES pridėtinės vertės. Galima 
vadovautis toliau pateiktais klausimais.

Aktualumas

• Ar įgyvendinant programą veiksmingai padė-
ta sudaryti palankias lyčių lygybės skatinimo 
sąlygas?

• Ar įgyvendinant programą atsižvelgta į prak-
tinius ir strateginius moterų ir vyrų poreikius?

• Ar ją įgyvendinant padėta vykdyti nacionalinius, 
subnacionalinius ir ES politikos lyčių lygybės 
įsipareigojimus ir įgaliojimus?

• Ar į lyčių lygybės klausimus nuosekliai ir darniai 
atsižvelgta per visą programos įgyvendinimo 
etapą?

• Ar buvo atlikta patikslinimų, siekiant atsižvelgti 
į lyčių santykiams įtakos turėjusius išorės veiks-
nius (pvz., ekonomikos krizę, naują valdžią ir 
pan.)?

• Ar programa buvo grindžiama susijusiais su-
skirstytais duomenimis?

• Ar ji buvo grindžiama konsultacijomis su tiksli-
nėmis grupėmis ir kitais susijusiais instituciniais 
suinteresuotaisiais subjektais?
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Veiksmingumas

• Ar įgyvendinant programą veiksmingai naudo-
tasi ištekliais siekiant įgyvendinti lyčių lygybės 
rezultatus, kurių pranašumais galėtų naudotis 
ir moterys, ir vyrai?

• Ar programos stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 
vertinimo mechanizmais buvo užtikrinta, kad 
būtų įtraukti lyčių kriterijai ir pateikti su jais 
susiję įrodymai?

• Ar nuosekliai taikyti ataskaitų teikimo mecha-
nizmai?

• Ar galima nustatyti paskirtų išteklių ir rezultatų 
sąsajas?

• Ar, jei išteklių skyrimo rezultatai moterims arba 
vyrams buvo teigiami arba neigiami, į šią infor-
maciją buvo atsižvelgta rengiant taisomąjį arba 
tolesnio etapo veiksmą?

Rezultatyvumas

• Ar įgyvendinant programą buvo pasiekti supla-
nuoti jos rezultatai?

• Ar nustatyti programos pasiekimai ir rezultatai 
paskatino lyčių lygybę ir sumažino su lytimis susi-
jusius vietos ir (arba) subnacionalinius skirtumus?

• Ar tikslinėms grupėms buvo suteikta naudos, 
kurią būtų galima įrodyti? Ar pasiekti rezultatai 
skiriasi moterų ir vyrų atžvilgiu?

• Ar programos planavimui, įgyvendinimui ir 
stebėsenai skirti rodikliai ir duomenys apie 
asmenis buvo suskirstyti pagal lytis?

• Ar suinteresuotieji subjektai (organizacijos, 
institucijos, netiesioginės tikslinės grupės) pa-
sinaudojo programos intervencinių priemonių 
pranašumais, nes buvo stiprinami instituciniai 
gebėjimai lyčių aspekto integravimo klausimu 
ir ugdomi jų darbuotojų lyčių srities kompeten-
cijos gebėjimai?

Suderinamumas

• Kaip, siekiant mažinti su lytimis susijusius skir-
tumus ir skatinti lyčių lygybę, buvo derinami 
ES fondų finansai? Pavyzdžiui, kaip buvo nau-
dojamasi bendrais fondais, siekiant gerinti 
infrastruktūros užtikrinimą, spręsti profesinio 

(86)  Remiantis Osika, I., ir Klerby, A. (datos nėra), Gender Budgeting – en checklista, https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/
Gender-Budgeting-en-checklista.pdf

(87)  Elson, D., (2006 m.), Budgeting for Women‘s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW, Niujorkas, UNIFEM. 
Galima susipažinti adresu http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-go-
vernment-budgets-for-compliance-with-cedaw.

ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros klausi-
mą, kurti vietos gebėjimų bazę, didinti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje, didinti įvairovę MVĮ 
vadovybėje ir kituose pramonės bei profesinės 
veiklos sektoriuose?

• Kaip buvo suformuluoti bendri ES fondų lyčių 
lygybės tikslai, kaip šie tikslai buvo bendrai ste-
bimi ir kaip apie juos buvo bendrai pranešama?

Europos Sąjungos pridėtinė vertė

• Kaip programoje atsižvelgiama į ES lyčių lygybės 
skatinimo tikslus?

• Ar įgyvendinant programą buvo sukurta pri-
dėtinė vertė, nes buvo paskatinta lyčių lygybė, 
palyginti su pažanga, kurią valstybės narės pa-
siekė kitaip? Pavyzdžiui, ar, ją įgyvendinant, buvo 
pasiekta pažanga, susijusi su įvairiais veiksniais, 
pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, 
didesniu veiksmingumu arba papildomumu?

4 vertinimo galimybė

Konkretus biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą vertinimas (86) gali būti grindžiamas toliau 
aprašyta sistema, kuriai taikomi keturi viešųjų fi-
nansų aspektai. (87) Vertinant daugiausia dėmesio 
galima skirti vienam iš šių aspektų arba atsižvelgti 
į visus keturis. Vertinti galima visą programos 
biudžetą, pasirinktą sritį arba konkretų projektą.

1. Įvertinkite programą, atsižvelgdami į vieną 
arba kelis iš šių keturių viešųjų finansų aspektų

• Išlaidos. Kas finansuojama? Kas yra naudos 
gavėjas? Kokie mažinami su lytimis susiję skir-
tumai? Kaip išlaidos pasiekia moteris ir vyrus, 
atsižvelgiant į jų poreikius? (Pvz., kas dalyvauja, 
kuriose darbo rinkos programose ir pan.?)

• Pajamos. Kas moka mokesčius, PVM ir (arba) 
rinkliavas? Kas už tam tikras paslaugas turi 
mokėti iš savo kišenės?

• Makroekonominis poveikis. Kokią įtaką pro-
grama turėjo mokamo ir nemokamo darbo 
pasiskirstymui tarp moterų ir vyrų? Kokią įtaką ji 
turėjo vietos arba subnacionaliniam ekonomikos 
augimui ir tvarumui?

http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
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• Sprendimų priėmimo procesai. Kaip priimant 
su programa susijusius sprendimus buvo atsto-
vaujama moterims ir vyrams? Pavyzdžiui, kaip 
buvo platinama ir įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams pritaikoma pagrindinė informacija?

Atsižvelgus į šiuos aspektus, galima atsakyti, pvz., 
į šiuos visa apimančius klausimus:

• Ar programos biudžeto ištekliai pasiekė ir mo-
teris, ir vyrus?

• Ar moterys ir vyrai galėjo naudotis jų poreikius 
atitinkančiomis paslaugomis?

• Ar programa paskatino pokyčius? Pavyzdžiui, ar 
ja atsižvelgta į pagrindines normas ir vertybes, 
dėl kurių įsitvirtina lyčių nelygybė?

2. Išanalizuokite programos pagrindinės veiklos 
išteklių paskirstymą, atsižvelgdami į skaičius, 
poreikius ir prioritetus

Pasirinkite analizuotiną biudžetą arba veiklą, at-
sižvelgdami į įgyvendinant programą surinktus 
pagal lytis suskirstytus duomenis – ir, jei įmanoma, 
papildykite juos duomenimis, suskirstytais pagal 
kitas ypatybes, pvz., amžių, ekonominę padėtį, rasę, 
etninę kilmę, negalią, laiko naudojimą, naudojimąsi 
viešosiomis erdvėmis, infrastruktūra bei ištekliais 
ir pan. Atlikdami analizę galite:

• nustatyti visą įvykdytą biudžetą;
• išsiaiškinti, kas buvo pasiektas; nustatyti tikslines 

grupes ir konkrečius apie jas turimus duomenis;
• naudotis surinktais duomenimis, esamomis 

studijomis, moksliniais tyrimais ir piliečių ap-
klausomis, siekdami nustatyti, ar ištekliai buvo 
naudojami siekiant atsižvelgti į tikslinės grupės 
poreikius ir prioritetus;

• apskaičiuoti paskirtus išteklius lyčių atžvilgiu, 
pvz., apskaičiuoti išlaidas moterų ir vyrų gru-
pėms atskirai, taip pat vidutines išlaidas vienai 
moteriai ir vienam vyrui; ir

• atlikti palyginimus ir užduoti klausimą „Koks 
būtų buvęs poveikis visam programos biu-
džetui, jei moterys ir vyrai būtų gavę tokią pat 
paramos sumą?“

3. Įvertinkite, kiek reikėjo alternatyvių arba 
papildomų išteklių ir veiklos

Įvertinkite ne tik programos išteklius, bet ir tai, 
kiek reikėjo alternatyvių arba papildomų išteklių 

ir veiklos. Tai galėtų būti:

• asmenų laikas, nemokamas arba savanoriškas 
darbas;

• privatus finansavimas mokesčiams ir kitoms 
išlaidoms padengti;

• kitas viešasis finansavimas patalpoms, trans-
portui bei kitai veiklai ir

• alternatyvūs privačiojo sektoriaus produktai 
ir paslaugos.

Svarbu užduoti šiuos klausimus:

• Kokios infrastruktūros investicijos papildė pro-
gramos veiklą?

• Kas naudojasi šiais ištekliais? (Suskirstykite 
duomenis ir (arba) analizę pagal moteris ir vyrus 
bei kitas svarbias ypatybes).

4. Lyčių aspektu grindžiamas vertinimas

• Išanalizuokite 2 ir 3 lygmenų sąsajų nustatymo 
rezultatus. Ar skyrėsi išteklių skyrimas moterims 
ir vyrams (arba moterų ir vyrų naudojimasis 
ištekliais)?

• Kokios galioja normos ir vertybės? Ar šios nor-
mos ir vertybės taikomos konkrečioms lytims?

• Ar programoje moterys ir vyrai vertinami skir-
tingai? Ar esama veiklos, kurioje dominuoja 
moterys ir kuri vertinama labiau arba menkiau 
nei veikla, kurioje dominuoja vyrai?

5. Kiti biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą vertinimo aspektai

Kas yra investicija? Apsvarstykite, kokie yra 
su lytimis susiję investicijų į fizinę infrastruktūrą 
aspektai, pavyzdžiui, investicijos į paslaugas ir inf-
rastruktūrą, kuriomis gali naudotis moterys ir vyrai, 
arba investicijos, kuriomis galima gerinti profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, IT plėtrą ir 
skaitmeninę įtrauktį – tokios kaip vaikų priežiūra, 
socialinė rūpyba ir vyresniojo amžiaus žmonių 
priežiūra, prieinamas transportas, skaitmeninė 
priežiūros namuose parama ir pan. Plėtojant fizinę 
priežiūros paslaugų infrastruktūrą, pvz., darželių ir 
įvairių kartų dalyvavimu grindžiamos socialinės rū-
pybos įstaigas, galima padidinti vietos darbo rinkas 
ir mokesčio bazę, nes galima sukurti naujų, tvarių 
darbo vietų, o iš jų galima gauti didelę investicijų 
grąžą. Pavyzdžiui, investicijomis į vietos priežiūros 
darbuotojus ir susijusius gebėjimus galima mažinti 
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su lytimis susijusią profesinės veiklos segregaciją, 
t. y. investuojant į profesinę veiklą, kuria užsiima 
pernelyg daug moterų (ir kuri yra nepakankamai 
vertinama). Taip pat svarbu įvertinti, ar stengiantis 
plėtoti IT ir skaitmeninę infrastruktūrą, sprendžiama 
nepakankamos moterų dalies geriau mokamos, 
techninės profesinės veiklos srityse problema.

Ar projekto valdymo ir reglamentavimo do-
kumentuose atsižvelgiama į lyčių aspektą? 
Svarbu užduoti šiuos klausimus:

• Ar į šiuos dokumentus įtraukti lyčių tikslai ir 
konkretūs su ES fondų reglamentais susiję 
nurodymai dėl lyčių lygybės?

• Ar juose pateikiami pagal lytis suskirstyti duo-
menys? Ar juose vartojamas lyčių aspektu grin-
džiamas žodynas?

• Ar moterims ir vyrams vienodai atstovaujama 
programų administravimo ir stebėsenos ko-
mitetuose?

Ar programa skatina pokyčius? Apsvarstykite, ar, 
skiriant programos išteklius, buvo vadovaujamasi 
lyčių lygybės skatinimo tikslais. Biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą yra metodas pakeisti 
programų analizę, rengimą, ir rezultatus viešųjų 
finansų požiūriu. Jį taikant reikia visapusiškiau 
įvertinti į su lytimis susijusius infrastruktūros, 
gebėjimų ugdymo ir užimtumo plėtros aspektus, 
kartu šalinant lyčių stereotipus ir ribojamus lyčių 
santykius. Pavyzdžiui, vertindami darbo programą, 
įvertinkite, ar į programų struktūrą įtraukti moterų 
galimybių gauti mokamą darbą gerinimo aspek-
tai. Be mokymo, kuriuo siekiama ugdyti moterų 
gebėjimus, pagrindiniai aspektai galėtų būti vaikų 
priežiūros finansavimas, laiko naudojimo gerini-
mas užtikrinant galimybes naudotis integruotu 
transportu ir paslaugomis, taip pat technologinės 
inovacijos, siekiant remti skaitmeninius ryšius arba 
lanksčias darbo sąlygas.

Austrija. Lyčių aspektas atliekant ES fondų vertinimus

Pagal Austrijos partnerystės sutartį stebėsenos komitetai skatino atlikti tokius vertinimus, 
į kuriuos būtų įtraukiamas lyčių aspektas. Pavyzdžiui, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
veiksmų programų vertinimas apima atskirą ES horizontaliųjų principų vertinimą, įskaitant 
lyčių aspekto integravimo veiklą, vykdomą įgyvendinant atskiras prioritetines programos 
kryptis. Atliekant vertinimą aktyviai dalyvauja susiję interesuotieji subjektai, nes jie įtraukiami 
į iniciatyvines grupes ir praktinius seminarus.

Kad būtų galima stebėti ir vertinti Europos socialinį fondą (ESF), anksti buvo įsteigtos dvi ats-
kiros tikslinės grupės – vienos veiklos sritis buvo lyčių aspekto integravimas, o kitos – lyčių 
lygybė. Jos stebi pažangą mažinant nustatytą moterų ir vyrų nelygybę iš ESF finansuojamomis 
priemonėmis. ESF veiklos išorės vertinimai apima ES horizontaliųjų principų vertinimą, daug 
dėmesio skiriant nediskriminavimui ir lygioms moterų bei vyrų galimybėms.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) stebėsenos komitetas pasižymi subalansuotu 
atstovavimu moterims ir vyrams – į jį įtraukti atitinkamų socialinių partnerių atstovai. Parengti 
trys su lyčių lygybe susiję EŽŪFKP 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio vertinimai, t. y.:

• subnacionalinio lygmens moterų ir vyrų užimtumo ir gyvenimo sąlygų indeksas;
• vienodų galimybių LEADER srityje vertinimas ir
• bendrasis lyčių lygybės vertinimas, kurį atliekant bus išsamiai vertinama EŽŪFKP programų 

parama lyčių lygybei.

Papildomi šaltiniai

Sužinokite daugiau apie konsultacijas su suintere-
suotaisiais subjektais ir praktinius metodus:

• Konsultacijos su lyčių aspektu svarbiais suinte-
resuotaisiais subjektais

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
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11 priemonė. Pranešimas apie lyčių lygybei skirtus ES 
fondų išteklius

Biudžeto išlaidų, kuriomis skatinama lyčių lygybė, 
atsekimas yra svarbus biudžeto sudarymo atsi-
žvelgiant į lyčių aspektą elementas. Šiuo tikslu 
galima naudotis 8 priemone. Vis dėlto, nors biu-
džeto asignavimų atsekimas pagal jų kategorijas, 
kaip nurodyta šioje priemonėje (8), yra tinkamas 
būdas, išlaidų atsekimo procesas yra daug įvairi-
alypiškesnis.

Išlaidų, kuriomis skatinama lyčių lygybė, atsekimo 
procesas turi būti grindžiamas gilesniu supratimu 
apie tai, kaip leidžiamos lėšos ir kaip išlaidos siejasi 
su lyčių lygybe. Kaip galime sužinoti, kad išlaidos 
skatina pokyčius ir lyčių lygybę bei teisingumą? Kam 
bus naudingas finansavimas? Kas bus pakeista? 
Kaip tai bus pakeista? Į šiuos klausimus negalima 

atsakyti taikant vien atsekimo sistemą. Iš toliau 
pateiktų įvairių metodų sąrašų matyti, kad išlaidų 
atsekimas yra įvairialypis procesas.

Išankstinė išlaidų, kuriomis skatinama lyčių ly-
gybė, atsekimo sąlyga yra esamos vadovybės 
pasirengimas jas atsekti ir pagrindiniai išsamių 
žinių turintys ekspertai; daugiau informacijos 
pastaruoju aspektu galite rasti EIGE institucijų 
pertvarkos priemonių rinkinyje.

Lyčių lygybės išlaidų atsekimas

Iš tarptautinės patirties matyti, kad atsekti išlai-
das galima įvairiais metodais. Toliau pristatomi 
svarbiausi metodai.

Metodai Trumpas turinys
Lyčių aspektu grindžiamas finansinis 
biudžeto auditas

Atliekant finansinį lyčių aspektu grindžiamą auditą, išlaidos analizuojamos 
lyčių aspekto atžvilgiu. Vis dėlto šis auditas atliekamas įvykdžius biudže-
tą. Per šį procesą tiriama, kaip buvo skirti ištekliai ir kokie pasiekti rezul-
tatai, susiję su moterimis ir vyrais, berniukais ir mergaitėmis, atsižvelgiant 
į visą jų įvairovę, palyginti su tuo, kas buvo faktiškai suplanuota. Būtų 
geriausia, jei auditą atliktų nepriklausoma kompetentinga institucija 
(centrinė biudžeto institucija arba kitos nepriklausomos įstaigos). 

Moterų teisėms gerinti ir lyčių lygybei 
skatinti skirtų finansinių asignavimų 
atsekimas

• 8 priemonė

Lyčių aspektu grindžiama išlaidų pa-
siskirstymo analizė

Atliekant lyčių aspektu grindžiamą išlaidų pasiskirstymo analizę, pirmiau-
sia analizuojamas išlaidų moterims ir vyrams, berniukams ir mergaitėms, 
atsižvelgiant į visą jų įvairovę, pasiskirstymas. Analizuojant aiškinamasi, 
kokios yra konkrečios paslaugos vieneto kainos, tada apskaičiuojama, 
kiek šia paslauga naudojasi moterys, vyrai, berniukai ir (arba) mergaitės 
(atsižvelgiant į suskirstymo lygį, galima įtraukti daugiau ypatybių, pvz., 
amžių, rasę, etninę kilmę, religiją, kaimo ir (arba) miesto vietovę ir pan.). 
Atliekant šią analizę, galima nustatyti, pvz., kokiu mastu ir kaip moterys 
ir vyrai naudojosi su išlaidomis, kurios buvo skirtos viešosioms paslau-
goms, pvz., viešojo transporto infrastruktūrai, sveikatos priežiūrai ir (arba) 
švietimui, susijusiais pranašumais.

Biudžeto sudarymo atsižvelgiant į ly-
čių aspektą vertinimas

• 10 priemonė

Papildomi šaltiniai

Sužinokite daugiau apie biudžeto sudarymą atsi-
žvelgiant į lyčių aspektą:

• Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros orga-
nizacija (EBPO) apie biudžeto sudarymą atsi-
žvelgiant į lyčių aspektą – biudžeto sudarymas 

ir viešosios išlaidos
• Moterų biudžeto grupė (angl. Women’s Budget 

Group) apie biudžeto sudarymą atsižvelgiant 
į lyčių aspektą priemonių rinkiniuose

• JT – Moterys – Biudžeto sudarymas atsižvelgiant 
į lyčių aspektą praktiškai. Mokymo vadovas

• Biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
požiūrio įgyvendinimas Vienos mieste

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/budgeting.html
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/budgeting.html
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susipažinti adresu https://ec.europa.eu/info/sites/
info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf.

Europos Komisija (2019 m.), Tackling discrimination 
(Kova su diskriminacija), Briuselis, Teisingumo ir 
vartotojų reikalų generalinis direktoratas. Galima 
susipažinti adresu http://ec.europa.eu/justice/
discrimination/diversity/index_en.htm.

Europos Komisija, Work–Life Balance in the European 
Union, Directorate-General for Employment, Social 
Affairs and Inclusion, Brussels. Galima susipažinti 
adresu https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1311&langId=en.

Europos Komisija, Gender Equality. Galima susipažinti 
adresu https://ec.europa.eu/info/policies/justice-
and-fundamental-rights/gender-equality_en.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE (2017 m.), 
Gender equality boosts economic growth (Lyčių 
lygybė skatina ekonomikos augimą), Vilnius, EIGE. 
Galima susipažinti adresu https://eige.europa.eu/
news-and-events/news/gender-equality-boosts-
economic-growth.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE. Galima 
susipažinti adresu https://eige.europa.eu/.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, EIGE’s 
Gender Institutional Transformation Toolkit (EIGE 
lyčių aspektu grindžiamos institucijų pertvarkos 
priemonių rinkinys). Galima susipažinti adresu 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
methods-tools/institutional-transformation.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, 
Gender analysis (Lyčių aspekto analizė). Galima 
susipažinti adresu https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/methods-tools/gender-analysis.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, su lyčių 
aspektu susijęs poveikis užimtumui, darbo rinkos 
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politikai ir reformoms. Galima susipažinti adresu 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
policy-areas/employment.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, lyčių 
rodikliai. Galima susipažinti adresu https://eige.
europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/
gender-indicators.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, lyčių 
aspekto integravimo priemonių rinkiniai. Galima 
susipažinti adresu https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/toolkits.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, lyčių aspekto 
integravimo koncepcijos ir apibrėžtys. Galima 
susipažinti adresu https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/concepts-and-definitions.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, lyčių aspekto 
integravimas ir verslumas. Galima susipažinti adresu 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
policy-areas/entrepreneurship.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, lyčių aspekto 
integravimas žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse. 
Galima susipažinti adresu https://eige.europa.eu/
gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-
and-rural-development.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, lyčių 
aspekto integravimas ES valstybėse narėse. Galima 
susipažinti adresu https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/countries.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, Gender 
Statistics Database (Lyčių statistikos duomenų bazė). 
Galima susipažinti adresu https://eige.europa.eu/
gender-statistics/dgs/browse/bpfa.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, darbo 
ir asmeninio gyvenimo derinimas. Galima 
susipažinti adresu https://eige.europa.eu/
gender-mainstreaming/resources/italy/work-life-
balance-measures-help-reconcile-work-private-
and-family-life.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, Relevance of 
gender in the policy area of economic and financial 
affairs. Galima susipažinti adresu https://eige.
europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/
economic-and-financial-affairs.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, 
konsultavimasis su suinteresuotaisiais subjektais 

ir praktiniai metodai. Galima susipažinti adresu 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
methods-tools/gender-stakeholder-consultation.

Europos lyčių lygybės institutas – EIGE, kas yra lyčių 
aspekto integravimas? Atstovavimas integruojant 
lyčių aspektą. Galima susipažinti adresu https://
eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-
gender-mainstreaming.

Europos Parlamentas (2018 m.), Faktų apie Europos 
Sąjungą suvestinės. Vyrų ir moterų lygybė, Briuselis, 
Europos Parlamentas. Galima susipažinti adresu 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/
sheet/59/equality-between-men-and-women.

Europos Parlamentas (2018 m.), Faktų apie Europos 
Sąjungą suvestinės. Lisabonos sutartis, Briuselis, 
Europos Parlamentas. Galima susipažinti adresu 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/
sheet/5/the-treaty-of-lisbon.

Europos Sąjunga (2000 m.), ES pagrindinių teisių 
chartija, Briuselis, ES. Galima susipažinti adresu 
https://ec.europa.eu/info/aid-development-
cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/
eu-charter-fundamental-rights_en.

Europos Sąjunga (2007 m.), Europos Sąjungos 
sutartis, Briuselis, ES. Galima susipažinti adresu 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT.

Europos Sąjunga (2007 m.), Sutartis dėl Europos 
Sąjungos veikimo, Briuselis, ES. Galima susipažinti 
adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.

Europos Sąjunga (datos nėra), ES sutartys, Briuselis, 
ES. Galima susipažinti adresu https://europa.eu/
european-union/law/treaties_en.

GenderCoP. Galima susipažinti adresu http://standard.
gendercop.com/efs-thematics/index.html.

Includegender.org, 4R Method. Galima susipažinti 
adresu http://www.includegender.org/toolbox/
map-and-analyse/4r-method/.

Includegender.org, SWOT. Galima susipažinti adresu 
https://www.includegender.org/toolbox/plan-and-
prepare/swot/.

Švedijos ESF paramos svetainė. Galima susipažinti 
adresu https://esfsupport.esf.se/ (švedų kalba).
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Švedijos lyčių tyrimų sekretoriatas (2014), Gender-
equal communication (Lyčių lygybę užtikrinanti 
komunikacija). Galima susipažinti adresu https://
www.samband.is/media/jafnrettismal/Gender-
equal-communication-pdf.pdf

Ispanijos lygybės politikos tinklas (¿Qué es 
la Red de Políticas de Igualdad?), http://www.
igualdadgenerofondoscomunitarios.es/ (ispanų 
kalba).

JT Moterys (2015 m.), SDG 5: Achieve gender equality 
and empower all women and girls, Niujorkas, JT 

Moterys. Galima susipažinti adresu http://www.
unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-
sdgs/sdg-5-gender-equality.

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja (2015 m.), 
2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės Asamblėjos 
priimta rezoliucija Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus 
vystymosi darbotvarkė iki 2030 m., Niujorkas, JT GA. 
Galima susipažinti adresu https://www.un.org/ga/
search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

Women’s Budget Group ( Jungtinė Karalystė), https://
wbg.org.uk/.

ES fondų 2021–2027 m. reglamentai (2018 m. birželio mėn.)
Bendrųjų nuostatų reglamentas (COM(2018) 
375 final). Galima susipažinti adresu https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 
COM%3A2018%3A375%3AFIN.

ESF+ reglamentas (COM(2018) 382 final). Galima 
susipažinti adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0382.

ERPF ir sanglaudos fondo reglamentas 
(COM(2018) 372 final). Galima susipažinti adresu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN.

BŽŪP / EŽŪFKP reglamentas (COM(2018) 392 
final). Galima susipažinti adresu https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 
COM%3A2018%3A392%3AFIN.

EJRŽF reglamentas (COM(2018) 390 final). Galima 
susipažinti adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=COM:2018:390:FIN.

Vaizdo įrašai
Europos lyčių lygybės institutas (2017 m.). Economic 
benefits of gender equality: STEM (Ekonominė 
lyčių lygybės nauda: mokslas, technologijos, 
inžinerija ir matematika), Vilnius, EIGE. Galima 
susipažinti adresu https://www.youtube.com/
watch?v=64cCxFQnGvM.

Europos lyčių lygybės institutas (2017 m.). Economic 
benefits of gender equality: Labour market activity 
and equal pay (Ekonominė lyčių lygybės nauda: darbo 
rinkos veikla ir vienodas užmokestis), Vilnius, EIGE. 
Galima susipažinti adresu https://www.youtube.
com/watch?v=afWKAs_XOrE.

Europos lyčių lygybės institutas (2019 m.), What 
is gender budgeting? (Kas yra biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą?), Vilnius, EIGE. Galima 
susipažinti adresu https://www.youtube.com/
watch?v=cqjt4EUakvw.

Europos lyčių lygybės institutas (2019 m.), Education 
and economy (Švietimas ir ekonomika), Vilnius, EIGE. 

Galima susipažinti adresu https://www.youtube.
com/watch?v=LwldSLe4waQ .

Tarptautinė darbo organizacija (2016 m.), Decent 
Work and the Care Economy. Galima susipažinti 
adresu https://www.ilo.org/global/topics/care-
economy/dw-and-care-economy/lang--en/index.
htm.

Švedijos vietos valdžios institucijų ir regionų 
asociacija (2014 m.). Sustainable Gender Equality 
- a  film about gender mainstreaming in practice 
(Tvari lyčių lygybė – filmas apie praktinį lyčių aspekto 
integravimą), Stokholmas, SKL Jämställdhet. Galima 
susipažinti adresu https://www.youtube.com/
watch?v=udSjBbGwJEg.

JT Moterys (2017 m.), What is gender responsive 
budgeting? Niujorkas, JT Moterys. Galima 
susipažinti adresu https://www.youtube.com/
watch?v=mquOclPJYPs.
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KAIP SUSISIEKTI SU ES

ASMENIŠKAI
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite 
svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

TELEFONU ARBA EL. PAŠTU
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:
—  nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti 

mokestį),
—  šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
—  elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

KAIP RASTI INFORMACIJOS APIE ES

INTERNETAS
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa 
(https://europa.eu/european-union/index_lt)

ES LEIDINIAI
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://op.europa.eu/lt/publications. 
Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos 
informacijos centrą (žr. https://europa.eu/european-union/contact_lt)

ES TEISĖ IR SUSIJĘ DOKUMENTAI
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1952 m. visomis 
oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)

ES ATVIRIEJI DUOMENYS
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES duomenų 
rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek 
nekomerciniais tikslais

https://europa.eu/european-union/contact_lt
https://europa.eu/european-union/contact_lt
https://europa.eu/european-union/index_lt
https://op.europa.eu/lt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_lt
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/lt
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