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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl 
moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei 
profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo
(2014/2160(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 ir 3 straipsnius bei į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 8, 10, 19 ir 157 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija)1, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 7 d. Komisijos rekomendaciją dėl vienodo užmokesčio 
skatinimo stiprinant skaidrumą (C(2014)1405),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos komunikatą  „Ataskaita dėl 2006 m. 
liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų 
lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos 
srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) taikymo“ (COM(2013) 0861),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 21 d. Komisijos komunikatą „2010–2015 m. moterų ir 
vyrų lygybės strategija“ (COM(2010)0491), 

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Tvirtesnis įsipareigojimas 
siekti moterų ir vyrų lygybės. Moterų chartija“ (COM(2010)0078), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 7 d. Tarybos patvirtintą Europos lyčių lygybės paktą 
(2011–2020 m.), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, paremtą SESV 157 
straipsniu,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 1994 m. Konvencijos dėl 
darbo ne visą darbo dieną nuostatas, pagal kurias valstybės, rengdamos viešųjų pirkimų 
sutartis, turi įtraukti su darbu susijusią sąlygą, apimančią vienodo darbo užmokesčio 
aspektą,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 100  „Vienodas 
atlyginimas“,

– atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
rezoliucija Nr. 34/180 patvirtintos Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos 
panaikinimo moterims 11 straipsnio 1 dalies d punktą,

1 OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
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– atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl vienodo užmokesčio už 
vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams principo taikymo1,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 24 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
dėl principo už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams mokėti 
vienodą užmokestį taikymo2,

– atsižvelgdamas į Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinio direktorato atliktą 
direktyvos 2006/54/EB įgyvendinimo ES lygmeniu vertinimą, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0000/2015),

A. kadangi vienodas požiūris į vyrus ir moteris yra vienas iš pagrindinių ES teisės principų; 

B. kadangi diskriminacija lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, neįgalumo, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos pagrindu ES teisės aktais yra draudžiama;

C. kadangi vienodo požiūrio principas Sutartyse buvo įtvirtintas nuo pat 1957 m.; kadangi 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės darbą principas šiuo metu pripažįstamas SESV 
157 straipsniu ir yra įtrauktas į naujos redakcijos direktyvą 2006/54/EB („naujos 
redakcijos direktyva“);

D. kadangi naujos redakcijos direktyva buvo siekiama suderinti ES teisės aktus šioje 
srityje, tai pat suderinti juos su ES Teisingumo Teismo praktika ir supaprastinti bei 
modernizuoti atitinkamus lygybės įstatymus nacionaliniu lygmeniu, tuo prisidedant prie 
moterų padėties darbo rinkoje gerinimo;

E. kadangi naujos redakcijos direktyva buvo įvesta keletas naujovių, pvz. lygių galimybių 
principas ir netiesioginės diskriminacijos koncepcijos apibrėžimas bei aiškiau paminėtas 
profesinio, privataus ir šeimos gyvenimo derinimas; kadangi šių naujovių poveikis 
valstybėse narėse išlieka ribotas;

F. kadangi praktinis vienodo užmokesčio už darbą nuostatų taikymas valstybėse narėse 
buvo pripažintas viena iš problematiškiausių sričių; kadangi, vadovaujantis naujausiais 
turimais duomenimis, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas vis dar egzistuoja ir 
yra lygus 16,4 proc., o, nepaisant galiojančių ES teisės aktų ir privalomos teisinės galios 
neturinčių teisės aktų rekomendacijų, pažanga šioje srityje yra ypač menka; 

G. kadangi buvo pasiekta šiokios tokios pažangos moterų užimtumo srityje, tačiau, 
nepaisant turimų ES bei nacionalinio lygmens sistemų, vyrų ir moterų segregacija pagal 
profesijas ir sektorius (t.y. susiskirstymas į skirtingų rūšių darbą) išlieka pakankamai 
didelė, o tokia padėtis turi poveikio užmokesčio už darbą skirtumui per visą gyvenimo 
laikotarpį; kadangi vertikali segregacija, kai moterys dominuoja prasčiau apmokamose 
pozicijose arba užima žemesnio lygmens hierarchinę padėtį, taip pat prisideda prie 

1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0375.
2 OL C 264 E, 2013 9 13, p. 75.
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užmokesčio už darbą skirtumo;

H. kadangi motinystė ir vyresniųjų globa yra papildomas darbas, dažniausiai atliekamas 
moterų; kadangi šis darbas visuomenės nėra nei apmokamas, nei vertinamas,  nors juo 
prisidedama prie socialinės gerovės ir jį galima išmatuoti tokiais ekonominiais rodikliais 
kaip BVP; kadangi dėl to didėja vyrų ir moterų pajamų skirtumas, nes sutrumpėja darbo 
rinkoje praleistas laikas arba dėl darbo ne visą dieną sumažėja dirbtų valandų skaičius; 
kadangi šių veiksnių poveikis per gyvenimą uždirbamoms pajamoms valstybėse narėse 
skiriasi priklausomai nuo tėvams suteikiamos paramos lygio (suteikiamos teisėkūros 
priemonėmis arba kolektyvinėmis sutartimis);

I. kadangi moterų pensijos vidutiniškai yra 39 proc. mažesnės nei vyrų; kadangi tokia 
padėtis gali būti sąlygojama skirtingų faktorių, pvz. moterų dalyvavimo apmokamame 
darbe lygmens, įvairių sektorių užimtumo struktūros, darbe praleisto laiko ir moterų ir 
vyrų darbo užmokesčio skirtumo; kadangi tuo padidinamas pensijoje esančių moterų 
skurdo pavojus;

J. kadangi naujos redakcijos direktyva aiškiai nurodoma, kad bet koks mažiau palankus 
elgesys, susijęs su nėštumu arba nėštumo ir gimdymo atostogomis yra diskriminacija; 
kadangi naujos redakcijos direktyva aiškiai numatoma grįžimo po nėštumo ir gimdymo 
atostogų į tą patį arba tolygų darbą garantija ir vyrų bei moterų apsauga nuo atleidimo 
jiems pasinaudojus teisę į tėvystės atostogas ir (arba) įvaikinimo atostogas;

K. kadangi socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės organizacijos vaidina labai svarbų 
vaidmenį skatinat vienodą požiūrį ir vienodo užmokesčio už darbą koncepciją; 

L. kadangi lygybės įstaigos turėtų būti tinkamai remiamos joms vykdant savo užduotis, 
susijusias su vienodo požiūrio stiprinimu, skatinimu ir stebėjimu, šią veiklą vykdant 
nepriklausomai ir veiksmingai; 

M. kadangi Parlamentas ne kartą paragino Komisiją pervarstyti galiojančius teisės aktus, 
siekiant spręsti su  vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu susijusią problemą; 
kadangi tokio užmokesčio skirtumo panaikinimas reikštų aktyvesnį moterų įdarbinimą 
ir taip būtų sumažintas pensinio amžiaus moterų skurdo pavojus;

Bendras įvertinimas

1. atkreipia dėmesį, kad iš principo valstybės narės savo nacionalinius teisės aktus 
suderino su ES teise1; atkreipia dėmesį, kad tiesiog tinkamai perkelti naujos redakcijos 
direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę pasirodė nepakankama, norint visapusiško ir 
veiksmingo jų įgyvendinimo;

2. pabrėžia, kad valstybės narės buvo įpareigotos perkelti tik tuos „esminius pakeitimus“, 
padarytus „naujos redakcijos direktyva“, kurie nebuvo aiškiai aiškiai nurodyti iki šiol; 
pabrėžia, kad Komisijos pastangų stebėti įgyvendinimą poveikis buvo ribotas, kiek tai 
susiję su nuoseklaus požiūrio užtikrinimu ir gairėmis, reikalingomis veiksmingam 
įgyvendinimui nacionaliniame lygmenyje;

1 Vadovaujantis Komisijos ataskaita dėl naujos redakcijos direktyvos taikymo (COM(2013)0861).
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3. todėl ragina Komisiją identifikuoti silpnas „naujos redakcijos direktyvos“ vietas ir 
parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo ji būtų pakeista; 

Vienodo užmokesčio nuostatų įgyvendinimas

4. atkreipia dėmesį, kad tiesioginė diskriminacija užmokesčio srityje valstybėse narėse 
susilpnėjo, o darbo vertinimas, ypač darbo, paremto kolektyvinėmis sutartimis, išlieka 
pagrindine problema;

5. pabrėžia, kad vadovaujantis ES Teisingumo Teismo praktika, vienodo užmokesčio 
principo būtina laikytis visose vyrams ir moterims teikiamo atlygio sudedamosiose 
dalyse;

6. pakartoja, kad ES lygmeniu būtina aiškiai apibrėžti tokias skirtingas koncepcijas, kaip 
pvz.  vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas, atlygis, tiesioginė ir netiesioginė 
diskriminacija darbo užmokesčio srityje, vienodas darbas ir tokios pačios vertės darbas; 
nurodo, kad dėl egzistuojančių skirtingų rūšių darbo sutarčių, dabartinis vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumo apskaičiavimas gali sukelti iškreiptą supratimą apie vienodo 
užmokesčio problemą; ragina Komisiją išanalizuoti galimus iškraipymus ir pasiūlyti 
sprendimą;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti taikomų skirtingų darbo vertinimo ir 
klasifikavimo sistemų (kurios ypač skiriasi) apžvalgą; ragina Komisiją sukurti neutralių 
darbo vertinimo ir klasifikavimo sistemų gaires, įskaitant tokias konkrečias priemones 
kaip proporcingas moterų ir vyrų skaičius vertinimo komitetuose, neutralių darbo 
aprašymų ir koeficientų kūrimas bei aiškūs darbo vertės įvertinimo kriterijai;

8. nurodo, kad aiški ir suderinta darbų klasifikavimo sistema bei darbo užmokesčio 
skaidrumas suteiks geresnes galimybes kreiptis į teismą; pastebi, kad keletas valstybių 
narių jau ėmėsi konkrečių darbo užmokesčio skaidrumą stiprinančių priemonių; 
pabrėžia egzistuojančius tokių priemonių skirtumus ir atkreipia dėmesį į 2014 m. 
Komisijos rekomendaciją dėl darbo užmokesčio skaidrumo; ragina Komisiją įvertinti 
realų šių rekomendacijų poveikį; 

Vienodo elgesio nuostatų įgyvendinimas

9. pabrėžia, kad profesinių pensijų sistemos turi būti laikomos užmokesčiu, o vienodo 
elgesio principas taikomas ir tokioms sistemoms; ragina Komisiją atidžiai stebėti šio 
principo įgyvendinimą, nes perkėlimas kai kuriose valstybėse narėse pasirodė esąs 
neaiškus, o daromi skirtumai tarp valstybinių pensijų sistemų ir profesinių pensijų 
sistemų kai kuriais atvejais vis dar kelia problemų;

10. pastebi, kad, įgyvendinant nuostatas dėl apsaugos nuo diskriminacijos nėštumo ir 
gimdymo atostogų bei tėvystės ir (arba) įvaikinimo atostogų atvejais, valstybėse narėse 
egzistuoja didžiulių skirtumų; pabrėžia, kad yra būtina nuosekliai ir nacionaliniu 
lygmeniu spręsti konkrečias egzistuojančias problemas, įskaitant sektorinius (viešasis - 
privatus) ir organizacinius (įvairios bendrovės) skirtumus, problemą su nestandartinėmis 
ir darbo ne visą dieną sutartimis ir fiksuotos trukmės sutarčių nutraukimo apsaugos 
laikotarpiu praktikas, paskatinančias ir išėjimą iš darbo savo noru;
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11. ragina Komisiją ir valstybes nares sukuriant veiksmingas stebėjimo sistemas imtis 
veiksmų, skirtų pagerinti duomenų apie priekabiavimo ir diskriminacijos dėl lyties 
surinkimą, įskaitant ir diskriminaciją dėl nėštumo, motinystės, gimdymo ar kitų 
atostogų rūšių;

12. nurodo, kad prieiga prie teisingumo šioje srityje yra ribota dėl keleto priežasčių, tokių 
kaip procedūrų trukmė arba kaina, nemokamos teisinės pagalbos nebuvimas arba 
nukentėjusiųjų stigmatizacijos darbo vietoje baimė; pabrėžia, kad prievolės įrodyti 
taikymas kai kurios valstybėse narėse taip pat sukelia problemų; ragina valstybes nares 
remti lygybės įstaigas, profesines sąjungas ir NVO, aktyviai teikiant pagalbą 
diskriminacijos aukoms;

13. ragina Komisiją įvertinti turimą geriausią praktiką ir skleisti tokio vertinimo rezultatus, 
kiek tai susiję su veiksmingomis priemonėmis, kurių valstybės narės galėtų imtis 
skatindamos darbdavius ir organizacijas, dalyvaujančias profesiniame mokyme, išvengti 
bet kokios formos diskriminacijos dėl lyties, ypač priekabiavimo bei seksualinio 
priekabiavimo darbo vietoje, gerinant užimtumo galimybes, siūlant papildomą profesinį 
mokymą ir skatinant geriausias praktikas;

Vienodo požiūrio skatinimas ir dialogas 

14. pakartoja, kad lygybės įstaigos turėtų gauti galias, reikalingas veiksmingai ir 
nepriklausomai stebėti bei informuoti apie teisės aktus, kuriais skatinama vyrų ir moterų 
lygybė; 

15. ragina Komisiją ir valstybes nares raginti socialinius partnerius skatinti vienodo 
požiūrio praktikų darbo vietoje stebėjimą, papildomai griežtai stebėti kolektyvines 
sutartis, taikomas darbo užmokesčio skales ir darbų klasifikavimo sistemas, siekiant 
išvengti bet kokio tiesioginio arba netiesioginio moterų diskriminavimo; ragina 
valstybes nares sustiprinti MVĮ prievoles užtikrinti sistemingą vienodo požiūrio 
skatinimą ir nuolat teikti atitinkamą informaciją savo darbuotojams, įskaitant 
informaciją apie vienodo darbo užmokesčio problemas;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti institucinius mechanizmus, skirtus 
įgyvendinti moterų ir vyrų lygybę bei skatinti socialinius partnerius įvertinti lyčių 
lygybės aspektą kolektyvinėse sutartyse;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares gerokai sustiprinti informacines kampanijas apie 
diskriminavimo lyties pagrindu aukų teises; pabrėžia poreikį visoms suinteresuotosioms 
šalims bendradarbiauti, įskaitant socialinius partnerius ir NVO, siekiant naikinti moterų 
ir vyrų darbo stereotipus ir tai, kaip jie veikia darbo vertę bei mažesnį užmokestį;

18. nurodo, kad viena iš naujos redakcijos direktyva įvestų naujovių yra nurodą į profesinio, 
privataus ir šeimos gyvenimo derinimą; ragina Komisiją, pasitarus su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, sukurti konkrečias priemones, skirtas užtikrinti 
didesnėms laisvėms šioje srityje;

Rekomendacijos
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19. pakartoja savo raginimą valstybėms narėms nuosekliai įgyvendinti ir prižiūrėti 
direktyvos 2006/54/EB įgyvendinimą, skatinti socialinius partnerius aktyviau dalyvauti 
stiprinant vienodą požiūrį, įskaitant veiksmų planus, skirtus naikinti bet kokius 
nepateisinamus vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, imantis konkrečių veiksmų 
ir stebint rezultatus bendrovių, sektoriaus, nacionaliniu bei ES lygmenimis; 

20. ragina Komisiją, atsižvelgiant į ataskaitą dėl naujos redakcijos direktyvos ir šią 
rezoliuciją, persvarstyti naujos redakcijos direktyvą, ką atlikti Parlamentas jau paragino 
savo 2012 m. gegužės 24 d. rezoliucija, kurioje pateikiamos konkrečios ir aiškios 
rekomendacijos;

21. pabrėžia, kad neutrali darbo klasifikacija ir įvertinimas bei darbo užmokesčio 
skaidrumas yra būtinos priemonės norint stiprinti vienodą požiūrį; ragina Komisiją šiuo 
klausimu į pasiūlymą dėl naujos direktyvos, kuria pakeičiama naujos redakcijos 
direktyva įtraukti paminėtas priemones;  nurodo, kad tik suderintas požiūris 
neprieštarauja laisvam darbo jėgos judėjimui, kas yra viena iš pagrindinių Europos 
laisvių;

22. ragina Komisiją naujoje direktyvoje ES lygmeniu įvesti sankcijas, kuriomis 
bendrovėms, kuriose buvo įrodyti lygybės principo pažeidimo faktai, nebūtų leidžiama 
dalyvauti iš ES biudžeto finansuojamuose prekių ir paslaugų viešuosiuose pirkimuose;

23. ragina valstybes nares imtis visų reikalingų priemonių, skirtų užtikrinti, kad nevienodo 
požiūrio arba diskriminacijos aukoms būtų suteikiama atitinkama kompensacija, 
apskaičiuota vadovaujantis galiojančiomis teisinėmis nuostatomis; 

24. pabrėžia, kad tik veiksmingai įgyvendinant vienodo požiūrio principą galima iš tiesų 
pagerinti moterų padėtį darbo rinkoje, o tai reikalauja strateginio įvairių veikėjų 
bendradarbiavimo Europos, nacionaliniu, sektoriaus ir organizaciniu lygmenimis; 

25. ragina Komisiją išanalizuoti veiksnius, skatinančius pensijų skirtumus ir įvertinti 
konkrečių priemonių, reikalingų tokiems skirtumams sumažinti ES ir nacionaliniu 
lygmenimis, poreikį, įskaitant galimybes pasinaudoti teisėkūros ir (arba) ne teisėkūros 
priemonėmis;

26. ragina Komisiją atlikti tyrimą, kuriame būtų palyginama motinų ir vaikų neturinčių 
moterų padėtis; nurodo, kad tokio tyrimo tikslas turėtų būti suteikti daugiau 
informacijos apie tokių moterų padėtį darbo rinkoje, ypač informuojant apie užimtumo 
lygį ir darbo užmokesčio skirtumą, karjeros galimybes bei pensijas; 

27. nurodo, kad individualios rekomendacijos kiekvienai šaliai, teiktinos Europos semestro 
veiklos pagrindu, turėtų apimti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo mažinimo 
tikslus;

28.



PR\1051178LT.doc 9/12 PE549.388v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios pastabos

Vienodas požiūris į dirbančius ir profesinę veiklą vykdančius vyrus ir moteris yra laisvės ir 
teisingumo klausimas. Tai yra nediskutuotina socialinio susitarimo dalis. Visos moterys, 
nepaisant jų amžiaus, išsilavinimo arba socialinio statuso yra galimos diskriminacijos darbo 
vietoje (tiesioginės arba netiesioginės) aukos. Kartais diskriminacija yra tokia subtili, kad ją 
atskleisti galima tik atlikus detalią atitinkamų statistinių duomenų analizę.

Nelygybės poveikio užimtumo srityje nereikia nuvertinti. Juo stabdomas moterų potencialas, 
tuo neleidžiant visuomenei visapusiškai pasinaudoti jų talentais, įgūdžiais ir sugebėjimais. 
Todėl vienodas vyrų ir moterų darbo užmokestis yra sąžiningumo ir motyvacijos klausimas. 

Tuo pačiu metu, tai galima suprasti ir kaip šeimyninę problemą. Daugelio šeimų Europoje 
gerbūvis priklauso nuo moterų darbo užmokesčio. Dauguma motinų dalyvauja darbo rinkoje, 
o daugelis iš jų prisiima pagrindinę atsakomybę už savo šeimos išlaikymą kaip vienintelės 
arba pagrindinės maitintojos. Todėl užmokesčio skirtumas turi didelio poveikio vaikų 
gyvenimo sąlygoms, mitybai ir jų galimybėms gyvenime. Veiksminga politika, kuria siekiama 
sumažinti užmokesčius skirtumus, pagerintų daugelio šeimų padėtį, ypač šeimų su vienu iš 
tėvų ir šeimų, kuriose tėvai dirba prastai apmokamus darbus.

Vienodas požiūris ir nediskriminavimo principas yra svarbi tiek ES pirminės teisės dalis nuo 
pat Romos sutarties 1957 m. sudarymo (neseniai įtraukta į SESV 157 straipsnį), tiek ir ES 
Teisingumo Teismo praktikos dalis. Tačiau pastaruoju dešimtmečiu vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, kaip svarbus vyrų ir moterų nelygybės darbo rinkoje rodiklis išliko 
beveik pastovus, nuo 17,5 proc. 2008 m. sumažėjo iki 16,4 proc. 2012 m.

Atsižvelgiant į tokį pastovumą pranešėja mano, kad dabartinė direktyva 2006/54/EB (nauja 
redakcija) išsėmė savo galimybes ir būtinas atnaujinimas. Ši išvada palaikoma ankstesniais 
Europos Parlamento pasisakymais, ypač savo iniciatyva pateiktoje rezoliucijoje 
2011/2285(INI) dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą kartu su rekomendacijomis Komisijai (E. Bauer pranešimas). 

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas 

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp 
vidutinio moterų ir vyrų darbo užmokesčio už valandą neatskaičius mokesčių, šį skirtumą 
pateikiant kaip procentinę dalį nuo vidutinio vyrų darbo užmokesčio už valandą neatskaičius 
mokesčių. Gautas dydis yra svarbus vyrų ir moterų nelygybės darbo rinkoje indikatorius, nes 
apskaičiuojant atsižvelgiama į tiek į darbą visą dieną, tiek ir į darbą ne visą diena (pastarasis 
dažniausiai už valandą apmokamas mažiau ir jame dominuoja moterys).

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas gali būti iškreiptas trijų veiksnių, ribojančių tokio 
skirtumo aiškinimą: individualios charakteristikos (pvz., išsilavinimas – jei moterys, turinčios 
žemesnį išsilavinimą, nedalyvauja darbo rinkoje, užmokesčio skirtumas sumažėja, tačiau joms 
norint pajamų ir dirbant skirtumas padidėja, nes aukštesnio išsilavinimo darbuotojai uždirba 
daugiau), pramonės specifika (pvz., bendrovės dydis – didelių bendrovių darbuotojai 
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dažniausiai gauna didesnes pajamas, nei mažesnėse bendrovėse dirbantys asmenys) ir 
institucinė specifika (minimalus darbo užmokestis – didesnis minimalus darbo užmokestis 
sumažina skirtumą, nes dauguma moterų dirba prastai apmokamuose darbuose).

Todėl yra svarbu palyginti bendrą darbo užmokesčio skirtumą su skirtumais, užfiksuotais 
konkrečiuose sektoriuose. Nors galima pastebėti didelį darbo užmokesčio skirtumą tarp visą 
darbo dieną ir ne visą darbo diena dirbančių asmenų, šis skirtumas nebūtinai yra tiesioginės 
diskriminacijos rezultatas. Tai greičiau yra todėl, kad darbai ne visą darbo diena yra sutinkami 
prasčiau apmokamuose sektoriuose, tokiuose kaip sveikatos priežiūra arba valymo paslaugos. 
Vidinis valandinio užmokesčio palyginimas ne visą darbo diena dirbančių asmenų tarpe 
parodo, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas yra mažesnis nei visą darbo diena 
dirbančių asmenų tarpe. 

Siekiant spręsti vyrų ir moterų nelygybę, kurią rodo darbo užmokesčio skirtumas, būtina 
identifikuoti po tuo slypinčią daugelio moterų motyvaciją nepaisant jų išsilavinimo ir talentų 
pasirinkti mažesnės vertės rinkoje darbus.

Darbo ir šeimos gyvenimo disbalansas 

Moterys yra pagrindinės globėjos, neproporcingai didelę savo laiko dalį atlikdamos 
neapmokamus darbus ir besirūpinančios savo vaikais ir kitais šeimos nariais. To siekdamos 
jos dažnai pasirenka darbą ne visą darbo dieną. Jos taip pat dominuoja sektoriuose ir 
profesijose, kuriose geriau galima suderinti darbo ir šeimos gyvenimą. Todėl moterys dažnai 
dirba prasčiau apmokamuose darbuose ir neužima vadovaujančių pozicijų. Nors vyrai darbo 
vietoje dirba ilgesnes darbo valandas nei moterys, moterų apmokamo ir neapmokamo darbo 
valandas sudėjus kartu jo dirba žymiau ilgiau nei vyrai. 

Tuo pačiu metu šeimos ir profesinio gyvenimo keliama įtampa paskatina atidėti planus turėti 
pirmą vaiką ir žemą gimstamumo lygį daugumoje valstybių narių. Moterų, turinčių mažus 
vaikus, užimtumo rodikliai yra nuolat mažesni nei vaikų neturinčių moterų užimtumo 
rodikliai.  Be to, ekspertų analizės duomenimis, moterims grįžus į darbo rinką po pirmųjų 
motinystės atostogų vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas tampa akivaizdus, padidėja 
darant karjeros pertraukas dėl išorinių veiksnių, pvz., su vaikais susijusių karjeros pertraukų ir 
priklausomų šeimos narių priežiūros, ir paprastai būna didesnis didėjant amžiui; 1

Dėl nėštumo ir gimdymo atostogų bei su šeima susijusių atostogų moterys patiria dideles 
pertraukas savo profesinėje veikloje, kas tiesiogiai prisideda prie darbo užmokesčio skirtumo. 
Tiesioginis tokių laikotarpių poveikis yra darbo užmokesčio praradimas jį pakeičiant į 
motinystės pašalpą, kas daugumoje valstybių narių yra susiję ir su mažesnėmis socialinės 
apsaugos išmokomis šiuo laikotarpiu. Tai taip pat viena iš priežasčių kodėl užmokesčio 
skirtumas mažiausias jaunų darbuotojų tarpe ir didėja su amžiumi dėl jau minėtų pertraukų 
karjeroje. 

Negalėjimas moterims pasiūlyti praktinių sprendimų, kurie padėtų joms geriau suderinti darbo 
ir šeimyninius įsipareigojimus yra pagrindinis faktorius, prisidedantis prie horizontalios 

1 2012 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis
Komisijai dėl vienodo užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių 
darbuotojams principo taikymo (2011/2285(INI)
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(sektorinės) ir vertikalios (profesinės) diskriminacijos darbo rinkoje. 

Dėl to moterys dažnai dirba sektoriuose, kuriuose užmokestis už valandą yra mažesnis nei 
vyrų dominuojamuose sektoriuose (pvz. sveikatos priežiūros, švietimo arba viešojo 
administravimo sektoriuose). Tuo pačiu metu moterys susiduria su vertikalia arba profesine 
segregacija, kylančia dėl šališko skirstymo vaidmenimis vyrų dominuojamoje visuomenėje. 
Jos pernelyg dažnai dirba tokiuose postuose kaip administracijos asistentės, pardavėjos, 
žemos kvalifikacijos arba nekvalifikuotos darbininkės. 
 

Pranešėja atkreipia dėmesį į būtinybę atsižvelgti į priežastinį ryšį tarp konkretaus moters kaip 
vaiko auginimu besirūpinančio asmens rolė ir jos pasirengimo sutikti su nesąžiningu elgesiu 
jos atžvilgiu darbo rinkoje. Todėl pranešėja siūlo nuostatose, kuriomis siekiama sukurti 
optimalias sąlygos darbo ir šeimos gyvenimo pusiausvyrai, atsižvelgti į moterų kaip 
slaugytojų neapmokamo darbo svarbą ir tinkamai pripažinti tokio neapmokamo darbo vertę.

Todėl gali tekti pakeisti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo skaičiavimo metodiką, 
neįtraukiant moterų, turinčių vieną arba daugiau vaikų.  Tokiu būdu užmokesčio skirtumas 
atspindėtų realų skirtumą, kylantį dėl diskriminacijos. Tuo pačiu metu, palyginimas tarp 
dabartine metodika apskaičiuojamo darbo užmokesčio skirtumo ir „gryno“ darbo užmokesčio 
skirtumo, apskaičiuojamo remiantis nauja metodika, galėtų būti panaudojamas kaip pagrindas 
siekiant įvertinti visuomenės skolą moterims, kaip neapmokamoms slaugėms.

Diskriminacija pensijų sistemose

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas pensijoje padidėja. Remiantis turimais 
statistiniais duomenimis, ES moterų pensijos yra vidutiniškai 39 proc. mažesnės nei vyrų. Tai 
atspindi jų sunkumus darant karjerą, kurie tampa akivaizdūs lyginant profesines pensijas. 
Dažniausiai pensijų skirtumai yra gerokai didesni nei darbo užmokesčio skirtumai. Taip yra 
dėl didesnio skaičiaus ne visą darbo dieną dirbančių moterų, mažesnio valandinio užmokesčio 
ir mažiau metų darbo rinkoje.  Kai kuriose valstybėse narėse pensijų skirtumas yra beveik du 
kartus didesnis nei darbo užmokesčio skirtumas. Tokia nelygybė gali didėti, nes demografinė 
padėtis valstybėse narėse blogėja. Tai einamojo finansavimo pensijų sistemoms daro vis 
didesnį spaudimą ir privatūs pensijų fondai, administruojantys santaupas kaip darbo 
užmokesčio procentinę dalį tampa pagrindinių pensijoje esančių piliečių pajamų šaltiniu.

Pranešėja pensijų skirtumą laiko darbo užmokesčio skirtumo tęsiniu. Šis skirtumas yra 
diskriminacinis ir jį būtina naikinti.

Vienodo darbo koncepcija

Nors egzistuoja aiškus ryšys tarp nuolatinio netiesioginio moterų diskriminavimo darbo 
rinkoje ir specialaus moters kaip galimos arba esamos motinos (vaiko gimdytojos) statuso, 
neturint aiškaus vienodos vertės darbo apibrėžimo arba kitų aiškių vertinimo kriterijų, 
naudojamų lyginant skirtingus darbus, yra labai sunku sukurti sąžiningą darbo rinką, paremtą 
vienodu požiūriu į vyrus ir moteris.

Naujos redakcijos direktyvos 9 konstatuojamoje dalyje teigiama, kad „ norint nustatyti, ar 
darbuotojai atlieka vienodą arba vienodos vertės darbą, reikėtų nustatyti, ar gali būti laikoma, 
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kad tie darbuotojai yra panašioje situacijoje, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, įskaitant darbo 
pobūdį ir apmokymų bei darbo sąlygas.“ 

Iki šiol, dvylika valstybių narių savo teisės aktuose pradėjo taikyti šios koncepcijos 
apibrėžimą.  Daugumoje atvejų koncepcija remiasi keturiomis pagrindinėmis sudedamosiomis 
darbo vertinimo dalimis, pateiktomis Komisijos tarnybų darbinio dokumento, pridedamo prie 
Direktyvos 2006/54/EB taikymo ataskaitos 1 priede – įgūdžiai, pastangos, atsakomybė ir 
darbo sąlygos. Pranešėja siūlo vienodo darbo arba vienodos vertės darbo koncepciją 
privaloma tvarka taikyti visose valstybėse narėse, tuo prisidedant prie laisvo darbo jėgos 
judėjimo Europoje.

Darbo užmokesčio skaidrumas

Darbo užmokesčio skaidrumą stiprinančių priemonių taikymas yra kitas svarbus žingsnis 
kuriant darbo rinką, paremtą vyrų ir moterų lygybe. Pranešėja yra įsitikinusi, kad privalomai 
įtraukiant šias priemones, paremtas bendra Europos apibrėžtimi, būtų padarytas teigiamas 
poveikis, nes iš vienos pusės taip būtų padidintas darbuotojų informuotumas apie 
egzistuojančius atlygio skirtumus, tuo pačiu metu suteikiant aukoms priemones pradėti 
teisminius nagrinėjimus diskriminacijos atvejais.

Teisė kreiptis į teismą

Naujos redakcijos direktyvos įgyvendinimo priežiūra pademonstravo, kad valstybėse narėse 
diskriminacijos aukų galimybės kreiptis į teismą gerokai skiriasi. Siekiant pašalinti 
pagrindines kliūtis, su kuriomis tokios aukos susiduria daugumoje valstybių narių, pranešėja 
akcentuoja nemokamos teisinės pagalbos poreikį. Tokią pagalbą galėtų teikti lygybės įstaigos, 
profesinės sąjungos arba NVO.

Geresnės galimybės kreiptis į teismą yra būtina išankstinė sąlyga norint taikyti naujos 
redakcijos direktyvoje numatytas kompensacijų ir nuobaudų sąlygas. Kompensacijomis 
teismai galėtų aukoms numatyti tinkamas taisomąsias priemones, sankcijos ir nuobaudos 
darbdaviams turi neigiamos įtakos ir jomis suteikiama motyvacijos vengti bet kokio elgesio, 
kuris galėtų būti laikomas diskriminaciniu. Vadovaujantis subsidiarumo principu, pranešėjos 
siūlomos sankcijos turėtų būti taikomos ES lygmeniu ir turėti poveikio bendrovių galimybėms 
dalyvauti viešuosiuose prekių ir paslaugų pirkimo iš ES lėšų konkursuose.


