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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 
teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A8–0163/2015 

Europos Parlamento rezoliucija d÷l ES moterų ir vyrų lygyb÷s strategijos po 2015 m. 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalies antrą 

pastraipą ir Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2011/36/ES d÷l prekybos žmon÷mis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 

pakeičiančią Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR
1
, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją d÷l smurto prieš moteris ir smurto 

šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija), 

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygyb÷s paktą
2
 (2011–2020 m.), kurį 2011 m. kovo m÷n. 

pri÷m÷ Europos Sąjungos Taryba, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugs÷jo 21 d. Komisijos komunikatą „2010–2015 m. moterų ir 

vyrų lygyb÷s strategija“ (COM(2010) 0491), 

A. kadangi moterų ir vyrų lygyb÷ yra pagrindin÷ teis÷, nustatyta Europos Sąjungos 

sutartyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; kadangi šioje srityje Europos 

Sąjunga siekia užtikrinti lygias vyrų ir moterų galimybes ir vienodą požiūrį į juos ir, be 

to, kovoti su bet kokia diskriminacija d÷l lyties; 

B. kadangi moterų ir vyrų lygyb÷ yra itin svarbus ekonominis veiksnys sąžiningam ir 

įtraukiam ekonomikos augimui skatinti; kadangi profesin÷s nelygyb÷s mažinimas yra 

tikslas ne tik lygyb÷s siekio požiūriu, bet ir darbo rinkos efektyvumo požiūriu; 

C. kadangi dirbančios moterys atlieka pagrindinį vaidmenį atkuriant augimą, nes d÷l jų 

                                                 
1 OL L 101, 2011 4 15, p. 1. 
2 2011 m. kovo 7 d. Tarybos išvadų priedas. 
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padid÷ja šeimos pajamos, o tai savo ruožtu didina vartojimą, socialinio draudimo 

įmokas ir surinktų mokesčių kiekį, taip pat atgaivina ekonomiką;  

D. kadangi moterims ir vyrams tur÷tų būti sudarytos vienodos galimyb÷s pasinaudoti 

pasirinkimo laisve sprendžiant apie tai, kaip jie nori daryti karjerą ir derinti darbą ir 

šeimą;  

E. pažymi, kad EBPO vertinimu visiškai užtikrinus vienodą dalyvavimą iki 2030 m. 

vienam gyventojui tenkantis BVP padid÷tų 12,4 proc.; 

F. kadangi tradiciniai moteris vaizduojantys stereotipai ir toliau turi didelę įtaką moterų ir 

vyrų pareigų pasidalijimui namuose, darbo vietoje ir visoje visuomen÷je; 

G. kadangi kaimo vietov÷se ir atokiose vietov÷se moterys daugiau kenčia nuo daugialyp÷s 

diskriminacijos ir lyčių stereotipų negu miestuose gyvenančios moterys; kadangi reik÷tų 

suteikti joms daugiau galimybių naudotis sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugomis 

bei patekti į darbo rinką (įskaitant savarankiško užimtumo galimybes), visų pirma 

ūkininkavimo srityje, siekiant motyvuoti jas nepalikti min÷tų vietovių; 

H. kadangi užimtumo lygis yra pagrindinis vyrų ir moterų nelygyb÷s matavimo rodiklis; 

kadangi darbo vietos kokyb÷ ir darbo sąlygos yra ne mažiau svarbūs šių skirtumų 

vertinimo rodikliai; kadangi, remiantis Eurostato duomenimis, 2013 m. bendras 15–64 

metų amžiaus moterų užimtumo lygis ES siek÷ 58,8 proc., o to paties amžiaus vyrų – 

69,4 proc.; 

I. kadangi moterys sudaro 60 proc. visų neseniai įgijusių aukštąjį išsilavinimą asmenų, bet 

joms nepakankamai atstovaujama tam tikrose, pvz., mokslo, IRT ir mokslinių tyrimų, 

srityse; 

J. kadangi didel÷ dalis moterų niekada n÷ra nei dirbusios, nei įregistruotos oficialiojoje 

darbo rinkoje, o tai kelia konkrečių finansinių ir teisinių problemų, susijusių su 

socialin÷mis teis÷mis ir socialiniu draudimu; 

K. kadangi moterys sudaro tik vieną trečdalį savarankiškai dirbančių ar visų naujai 

pradedančių verslą ES asmenų; 

L. kadangi moterims nepakankamai atstovaujama tam tikrose švietimo srityse ir tam 

tikruose sektoriuose, kuriuose augimo lygis viršija vidurkį; 

M. kadangi galimyb÷ gauti vaikų, pagyvenusių asmenų ir kitų priklausomų asmenų 

priežiūros paslaugas yra būtina norint užtikrinti vienodas dalyvavimo darbo rinkoje, 

mokymosi ir kvalifikacijos k÷limo sąlygas moterims ir vyrams bei atsikratyti 

stereotipinio mąstymo; 

N. kadangi siekiant sudaryti moterims palankias sąlygas grįžti į darbo rinką po gimdymo 

reikalingi daug aspektų apimantys politiniai sprendimai, į kuriuos būtų įtrauktas 

mokymasis visą gyvenimą ir veiksmai, kuriais kovojama su darbu be garantijų; 

O. kadangi moterų, atliekančių tokį patį darbą ir turinčių tokius pačius įgūdžius, pajamos 



 

AM\1063942LT.doc  PE558.909v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

vis dar mažesn÷s negu vyrų; kadangi 2013 m. vyrų ir moterų darbo užmokesčio 

skirtumas ES vidutiniškai sudar÷ apie 16,4 proc.; 

P. kadangi d÷l mažesnio darbo užmokesčio neišvengiamai maž÷ja pensijų įmokos ir tod÷l 

maž÷ja pensijos; kadangi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ir, savo ruožtu, 

vyrų ir moterų pensijų skirtumas (apie 39 proc.) teb÷ra viena iš pagrindinių priežasčių, 

d÷l kurių moterys v÷lesniuoju savo gyvenimo etapu gyvena žemiau skurdo ribos; 

Q. kadangi smurtas prieš moteris – fizinis, seksualinis, psichologinis – yra pagrindin÷ 

kliūtis moterų ir vyrų lygybei ir moterų pagrindinių teisių pažeidimas; 

R. kadangi smurto d÷l lyties tyrimais nustatyta, kad nuo penktadalio iki ketvirtadalio visų 

moterų Europoje pilnametyst÷s laikotarpiu bent kartą yra patyrusios fizinį smurtą, 

daugiau nei dešimtadalis kent÷ seksualinę prievartą, susijusią su j÷gos panaudojimu, 

nuo 12 iki -15 proc. moterų yra smurto šeimoje aukos ir nuo jo ES kasdien miršta 7 

moterys;  

S. kadangi dar nedaug moterų užima vadovaujančias pareigas viešosiose institucijose, o 

didesnis moterų atstovavimas aukščiausiose politin÷se pareigose yra būtinas 

reikalavimas demokratin÷s visuomen÷s veikimui; 

T. kadangi pripažįstama, kad aukščiausiose su ekonomika susijusiose pareigose esant 

didesniam skaičiui moterų smarkiai pager÷ja bendrovių organizacin÷s ir finansin÷s 

veiklos rezultatai ir priimami kokybiškesni sprendimai; 

U. kadangi Kairo Tarptautin÷s konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų 

programoje nurodyta lytin÷s ir reprodukcin÷s sveikatos ir teisių apibr÷žtis; 

V. kadangi lytin÷ ir reprodukcin÷ sveikata ir teis÷s priklauso valstybių narių kompetencijai; 

kadangi ES vis tik gali pad÷ti skatinti valstybes nares dalintis geriausia patirtimi;  

W. kadangi būtina užtikrinti vienodas moterų galimybes gauti sveikatos priežiūros 

paslaugas, įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą, nepriklausomai nuo jų ekonomin÷s 

ir geografin÷s pad÷ties; 

X. kadangi ES ir jos valstyb÷s nar÷s savo išor÷s veiksmais gali prisid÷ti prie moterų 

pad÷ties gerinimo už ES ribų; 

Y. kadangi daugelyje trečiųjų šalių nacionaliniuose teis÷s aktuose moterims ir vyrams n÷ra 

suteiktos vienodos teis÷s; 

Z. kadangi kiekvienais metais 14 milijonų mergaičių verčiamos ištek÷ti ir 3 milijonai 

tampa lytinių organų žalojimo aukomis; 

AA. kadangi statistinių duomenų apie moterų ir vyrų nelygybę yra prioritetas siekiant 

parengti darnią strategiją, pagal kurią būtų kovojama su faktoriais, kurie trukdo ES 

pasiekti moterų ir vyrų lygybę; 

1. ragina Komisiją parengti moterų ir vyrų lygyb÷s Europos Sąjungoje 2015–2020 m. 

(toliau – strategija), kuria būtų siekiama pagerinti visų moterų pad÷tį, nepriklausomai 
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nuo jų socialin÷s, geografin÷s ir ekonomin÷s situacijos; 

Švietimas, mokymas ir galimyb÷ patekti į darbo rinką  

2. primena, kad reikia panaikinti diskriminaciją d÷l lyties ir kliūtis patekti į darbo rinką, 

visų pirma suteikiant geresnę prieigą prie švietimo ir mokymo, ir rekomenduoja į 

strategiją įtraukti šiuose veiksmus: 

i) skatinti moteris ir mergaites labiau dom÷tis sektoriais, kurių prid÷tin÷ vert÷ yra 

didesn÷ ir kuriuose moterys yra nepakankamai atstovaujamos, visų pirma IRT, 

mokslo ir technikos sektoriai, pad÷ti joms patekti į tokius sektorius ir suteikti joms 

galimybes įveikti esamas stiklo lubas, joms suteikiant daugiau švietimo galimybių 

ir kuravimo programų per visą jų darbingą amžių; 

ii) skatinti moterų verslumą miestuose ir kaimo vietov÷se, remti priemones ir 

veiksmus, skirtus pad÷ti ir patarti moterims, kurios nusprend÷ tapti 

verslinink÷mis, ir jų mokymams rengti, sudaryti palankesnes sąlygas gauti 

finansavimą, sumažinti biurokratizmą ir kitas kliūtis, trukdančias moterims steigti 

startuolius ir pl÷toti šeimyninį verslą; 

iii) priimti priemones, kuriomis skatinamas didesnis moterų užimtumas, pvz., 

prieinamas priežiūros ir vaikų priežiūros paslaugas ir darbo laiko ir vietų 

lankstumą, vykdant viešą politiką, tačiau taip pat ir kuriant paskatas verslui siūlyti 

tokius sprendimus; 

iv) imtis veiksmų, kuriais būtų modernizuojama ir gerinama n÷ščių moterų ir motinų 

apsauga darbe, joms padedant grįžti į darbo rinką po gimdymo ir derinti profesinį 

ir šeimos gyvenimą; 

Atlygis  

3. pripažįsta, kad reikia užtikrinti lygybę atlyginimų ir išmokų srityje – tai būtų didelis 

žingsnis siekiant moterų ir vyrų lygyb÷s, ir rekomenduoja į strategiją įtraukti šiuos 

veiksmus: 

i) užtikrinti, kad tiek vyrų, tiek moterų atveju būtų laikomasi pagrindinio principo 

„vienodas atlygis už tokį pat arba lygiavertį darbą“, ir remti valstybes nares ir 

socialinius partnerius jiems mažinant lyčių atlyginimo skirtumus per viešąją 

politiką ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais; 

ii) taikyti tinkamas priemones siekiant sumažinti vyrų bei moterų pensijų dydžio 

skirtumus, tiesiogiai atsirandančius d÷l vyrų ir moterų darbo užmokesčio 

skirtumų, ir įvertinti pensijų sistemų poveikį moterims, ypatingą d÷mesį skiriant 

darbo ne visą darbo dieną sutartims ir netipin÷ms sutartims; 

Smurtas prieš moteris 

4. primena smurto prieš moteris, kuris ES yra labiausiai paplitęs žmogaus teisių 

pažeidimas, pražūtingas pasekmes, ir rekomenduoja į strategiją įtraukt šiuos veiksmus: 



 

AM\1063942LT.doc  PE558.909v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

i) raginti pasirašyti Europos Tarybos konvenciją d÷l smurto prieš moteris, tuo pačiu 

laikantis nacionalinių konstitucinių nuostatų, ir prad÷ti ES prisijungimo prie šios 

konvencijos procedūrą; 

ii) pl÷sti kvalifikuotų darbuotojų, prižiūrinčių nuo fizinio, seksualinio ar 

psichologinio smurto nukent÷jusias moteris, sistemingą mokymą; 

iii) 2017 m. paskelbti smurto prieš moteris pabaigos metais, stiprinant priemones, 

skirtas veiksmams smurto prieš moteris prevencijos srityje (taip pat vykdant 

vadinamojo Aukų teisių dokumentų rinkinio įgyvendinimo vertinimą), 

informuotumo didinimo veiksmams skatinti ir remti, duomenims rinkti ir NVO 

finansuoti; 

Sprendimų pri÷mimo procesas 

5. pabr÷žia nepriimtiną nelygybę sprendimų pri÷mimo proceso srityje – tiek viešojoje, tiek 

privačiojoje sferoje, ir rekomenduoja į strategiją įtraukti šiuos veiksmus: 

i) skatinti veiksmus, kuriais vykdant informuotumo kampanijas kovojama su 

stereotipais ir su žiniasklaidoje pateikiamu moterų įvaizdžiu; 

ii) skatinti veiksmus, kuriais prisidedama prie didesnio moterų atstovavimo 

aukščiausiuose viešųjų institucijų postuose – tiek nacionaliniu, tiek vietiniu lygiu, 

tiek politikos srityje, tiek universitetuose ir aukštojo mokslo srityje;  

iii) skatinti veiksmus, kuriais siekiama moteris įtraukti į aukščiausius įmonių postus; 

Sveikata 

6. pripažįsta, kad sveikata yra lemiamas moterų asmeninio vystymosi veiksnys, ir 

rekomenduoja į strategiją įtraukti šiuos veiksmus: 

i) skirti didesnį d÷mesį seksualiniu keliu plintančių ligų prevencijai ir prevencijos 

metodams, taip pat moksliniams tyrimams, kuriais siekiama anksti nustatyti tik 

moterims būdingas ligas, kaip kad tam tikros v÷žio formos (kiaušidžių, gimdos 

kaklelio ir krūties); 

ii) gerinti moterų galimybes naudotis bendrosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis, 

ypač atokiose vietov÷se; 

Išor÷s veiksmai 

7. ragina ES ir jos valstybes nares moterų ir vyrų lygybę įtraukti į visas savo išor÷s 

politikos sritis ir rekomenduoja į strategiją įtraukti šiuos veiksmus: 

i) toliau laikytis ES įsipareigojimo suteikti daugiau galių moterims trečiosioms 

šalims teikiant vystomąją ir humanitarinę pagalbą; 

ii) raginti šalis partneres skatinti moterų ir vyrų lygybę naudojant visus partneryst÷s 

susitarimų aspektus; 
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iii) į Europos išor÷s veiksmų tarnybos planą žmogaus teisių srityje įtraukti specialų 

skyrių d÷l moterų teisių, ypač d÷mesį sutelkiant į moterų lytinių organų žalojimą 

ir ankstyvas priverstines vedybas;  

Bendrosios rekomendacijos 

8. ragina Komisiją ir valstybes nares strategiją taikyti atitinkamose jų kompetencijos 

srityse, pabr÷žiant keitimosi gerosios praktikos pavyzdžiais svarbą, ypač tais atvejais, 

kai valstyb÷s nar÷s turi išimtinę kompetenciją; 

9. ragina Europos lyčių lygyb÷s institutą visose politikos srityse toliau rinkti su lyčių 

aspektu susijusius duomenis ir rengti suvestines; 

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

vyriausyb÷ms. 

Or. en 

 


