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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl moterų ekonominio įgalėjimo ES privačiajame ir viešajame sektoriuose 

(2017/2008(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 ir 10 straipsnius, 153 

straipsnio 1 ir 2 dalį ir 157 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 ir 33 straipsnį, 

– 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 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo 

taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB2, 

– atsižvelgdamas į 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, 

skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba 

maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (Motinystės atostogų 

direktyva)3,  

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 3 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Motinystės atostogų direktyvą 

(COM(2008)0637), 

– atsižvelgdamas į savo poziciją, priimtą 2010 m. spalio 20 d. per pirmąjį svarstymą 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/.../ES, kuria iš dalies 

keičiama Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų 

užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų 

sauga ir sveikata, ir priemonių, skirtų padėti darbuotojams derinti profesinį ir šeimos 

gyvenimą, nustatymo4, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvą 2013/62/ES, kuria dėl 

Majoto statuso dalinio pakeitimo Europos Sąjungos atžvilgiu iš dalies keičiama 

Direktyva 2010/18/ES, įgyvendinanti patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, 

CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų5, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 14 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 

                                                 
1 OL L 204, 2006 7 26, p. 23. 
2 OL L 180, 2010 7 15, p. 1. 
3 OL L 348, 1992 11 28, p. 1. 
4 OL C 70 E, 2012 3 8, p. 163. 
5 OL L 353, 2013 12 28, p. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52008PC0637
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Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių 

asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių (Direktyva dėl moterų 

įmonių valdybose) (COM(2012) 0614), 

– atsižvelgdamas į savo poziciją, priimtą 2010 m. spalio 20 d. per pirmąjį svarstymą 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl biržinių bendrovių 

nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir 

atitinkamų priemonių, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl lyčių stereotipų panaikinimo 

ES1, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl vienodo užmokesčio už 

vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams principo taikymo2, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl motinystės atostogų3, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl namų ūkio darbuotojų ir 

priežiūros paslaugų teikėjų moterų ES4, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl 2010 m. kovo 8 d. Tarybos 

direktyvos 2010/18/ES, įgyvendinančios patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, 

CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų, ir 

panaikinančios Direktyvą 96/34/EB, taikymo5, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 26 d. rezoliuciją „Skurdas: lyčių aspektas“6, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimo7, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją dėl 2000 m. lapkričio 27 d. 

Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 

srityje bendruosius pagrindus (Lygių užimtumo galimybių direktyvos), taikymo8, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją „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 taikymas“9, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės 

                                                 
1 OL C 36, 2016 1 29, p. 18. 
2 OL C 93, 2016 3 9, p. 110. 
3 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0207. 
4 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0203. 
5 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0226. 
6 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0235. 
7 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0338. 
8 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0360. 
9 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0351. 
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Europos Sąjungoje 2014–2015 m.1, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 19 d. Tarybos išvadas „Lygios moterų ir vyrų 

galimybės pajamų srityje. Vyrų ir moterų pensijų skirtumo panaikinimas“, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 7 d. Europos Sąjungos Tarybos išvadose patvirtintą 

2011–2020 m. Europos lyčių lygybės paktą2, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 7 d. Komisijos rekomendaciją dėl vienodo vyrų ir 

moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą (2014/124/ES)3, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio mėn. Komisijos iniciatyvą „Veiksmų gairės: naujos 

priemonės siekiant spręsti dirbančių šeimų patiriamas profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros problemas“ ir konsultacijas su visuomene ir suinteresuotaisiais subjektais 

šiuo klausimu, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 3 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 

„Strateginė veikla siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m.“ (SWD(2015)0278), ypač į jo 

3.1 skyrių „Moterų dalyvavimo darbo rinkoje didinimas ir vienoda moterų ir vyrų 

ekonominė nepriklausomybė“, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. Komisijos ataskaitą dėl moterų ir vyrų lygybės Europos 

Sąjungoje, ypač jos 1 skyrių dėl moterų dalyvavimo darbo rinkoje didinimo ir vienodos 

ekonominės nepriklausomybės ir 2 skyrių dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio, pajamų 

ir pensijų skirtumų mažinimo, 

– atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 

ataskaitas: 2016 m. ataskaitą „Vyrų ir moterų užimtumo skirtumai. Problemos ir 

sprendimai“, 2014 m. ataskaitą „Socialiniai partneriai ir lyčių lygybė Europoje“ ir 2014 

ir 2015 m. ataskaitas „Profesinio gyvenimo raida Europoje. Metinė EurWORK 

apžvalga“ ir į 2016 m. 6-ąją Europos darbo sąlygų tyrimo apžvalgos ataskaitą, 

– atsižvelgdamas į 1951 m. TDO konvenciją dėl vienodo atlyginimo, 1994 m. TDO 

konvenciją dėl darbo ne visą darbo laiką, 1996 m. TDO konvenciją dėl darbo namuose, 

2000 m. TDO konvenciją dėl motinystės apsaugos ir 2011 m. TDO konvenciją dėl 

namų ūkio darbuotojų, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 24 d. Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos 61-oje 

sesijoje sutartas išvadas „Moterų ekonominis įgalėjimas besikeičiančiame darbo 

pasaulyje“, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo mėn. JT generalinio sekretoriaus aukšto lygio grupės 

moterų ekonominio įgalėjimo klausimais pranešimą „Nepamirškime nė vieno. 

Raginimas imtis veiksmų siekiant lyčių lygybės ir moterų ekonominio įgalėjimo“, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0073. 
2 2011 m. kovo 7  d. Briuselyje įvykęs 3073-as Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų 

tarybos posėdis. 
3 OL L 69, 2014 3 8, p. 112. 
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– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir 

socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0000/2017), 

A. kadangi moterų lygiavertis dalyvavimas darbo rinkoje ir ekonominių sprendimų 

priėmimo procese yra ir būtina moterų įgalėjimo sąlyga, ir jų įgalėjimo padarinys; 

B. kadangi pagrindinės moterų ekonominio įgalėjimo kliūtys yra šios: nepalankios 

socialinės normos, diskriminaciniai įstatymai arba teisinės apsaugos nebuvimas, 

neužtikrintas vienodas neapmokamo namų ūkio darbo ir priežiūros veiklos padalijimas 

tarp vyrų ir moterų ir neužtikrinta prieiga prie finansinių, skaitmeninių ir nuosavybės 

išteklių, ir jas dar gali papildyti susijusi diskriminacija1; 

C. kadangi moterų ekonominis įgalėjimas vienu metu yra ir teisingas, ir pažangus dalykas, 

lygybė yra žmogaus teisė, o didesnis moterų dalyvavimas darbo rinkoje daro teigiamą 

poveikį BVP augimui ir įmonių ekonominiams rezultatams; 

D. kadangi tinkama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra daro teigiamą poveikį 

sveikatai ir skatina ekonomikos augimą, konkurencingumą, didina bendrą dalyvavimo 

darbo rinkoje lygį, skatina lyčių lygybę, skurdo grėsmės mažėjimą ir kartų solidarumą, 

taip pat padeda spręsti senėjančios visuomenės problemas ir daro teigiamą poveikį 

gimstamumo rodikliams ES; 

E. kadangi naudojantis viešąja darbo užmokesčio tyrimo ir duomenų rinkimo sistema 

galima ir privatų, ir viešąjį sektorius priversti įvertinti savo mokėjimo sistemas ir 

panaikinti nustatytus lyties nulemtus skirtumus; 

F. kadangi buvo nustatyta, kad taikant kvotas, be to, kad geriau panaudojamas darbo jėgos 

talentų rezervas, pagerėja privačių įmonių rezultatai ir platesniu mastu paskatinamas 

ekonomikos augimas; 

G. kadangi sektoriams, kuriuose paprastai dirba daugiau moterų, arba funkcijoms, kurias 

daugiausia atlieka moterys, palyginti su sektoriais ir funkcijomis, kuriuose vyrauja 

vyrai, būdingi žemesni atlyginimai, todėl susidaro vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir 

pensijų skirtumai, kurie šiuo metu sudaro atitinkamai 16 proc. ir 40 proc.;  

H. kadangi TDO parengė sistemą, kurioje darbo vietos vertinamos atsižvelgiant į keturis 

veiksnius: kvalifikaciją, pastangas, atsakomybę ir darbo sąlygas, ir jos įvertinamos 

atsižvelgiant į jų svarbą atitinkamai įmonei ar organizacijai; 

I. kadangi profesinės sąjungos gali skatinti moterų ekonominį įgalėjimą padėdamos 

užtikrinti vienodą atlygį ir investuodamos į profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyrą savo sektoriuje; 

J. kadangi duomenimis patvirtinta, kad darbo užmokesčio skirtumai mažesni ten, kur 

tvirtai įsitvirtinusios kolektyvinės derybos2; 

                                                 
1 JT aukšto lygio grupė moterų ekonominio įgalėjimo klausimais: „Nepamirškime nė vieno. Raginimas imtis 

veiksmų siekiant lyčių lygybės ir moterų ekonominio įgalėjimo“ (2016 m. rugsėjo mėn.). 
2 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
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I. Bendrieji aspektai  

1. mano, kad moterų dalyvavimas ekonomikoje ir ekonominis įgalėjimas yra itin svarbūs 

stiprinant jų pagrindines teises, sudarant joms galimybę įgyti ekonominę 

nepriklausomybę, daryti įtaką visuomenėje ir būti atsakingoms už savo gyvenimą;  

2. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl mažesnio moterų užimtumo patiriamos metinės išlaidos 

sudaro 2,8 proc. ES BVP1, tuo tarpu moteriai nedirbant patiriamos išlaidos, 

priklausomai nuo jos išsilavinimo, sudaro nuo 1,2 iki 2 mln. EUR; 

II. Veiksmai ir priemonės siekiant didesnio moterų ekonominio įgalėjimo 

Geresnė profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra 

3. tvirtina, kad, siekiant užtikrinti, jog valstybės narės galėtų pasiekti strategijos „Europa 

2020“ tikslus, būtina įgyvendinti Barselonos tikslus, be kita ko, užtikrinti prieinamą, 

įperkamą ir kokybišką vaikų priežiūrą, įstaigas ir paslaugas;  

4. yra įsitikinęs, kad vyrų dalyvavimas priežiūroje yra būtina tradicinių stereotipų, 

susijusių su lyčių vaidmenimis, keitimo sąlyga; taip pat mano, kad abiem lytims ir visai 

visuomenei būtų naudinga, jei būtų teisingiau pasidalijama neapmokamu darbu ir 

imamos vienodesnės trukmės atostogos, susijusios su priežiūra; 

Vienodas užmokestis už vienodą vienodos vertės darbą ir darbo užmokesčio nustatymas 

5. tvirtina, kad vienodo užmokesčio už vienodą darbą ar vienodos vertės darbą principas 

yra įtvirtintas ES sutartyje; todėl atkreipia dėmesį į Komisijos rekomendaciją dėl 

vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą; 

6. ragina valstybes nares ir įmones užtikrinti užmokesčio skaidrumą siekiant sukurti 

įmonėms metodiką, kurią taikydami jos galėtų spręsti vyrų ir moterų užmokesčio 

skirtumų problemą, be kita ko, atliekant užmokesčio auditą ir vienodo užmokesčio 

priemones įtraukiant į kolektyvines derybas; 

7. pabrėžia, kad reikia pripažinti ir iš naujo įvertinti darbą, kurį paprastai atlieka moterys, 

pvz., darbą sveikatos, socialinių paslaugų ir švietimo sektoriuose, palyginant jį su darbu, 

kurį paprastai atlieka vyrai; 

8. yra įsitikinęs, kad siekiant užtikrinti vienodą užmokestį už vienodą vienodos vertės 

darbą reikia aiškios konkrečių darbo vietų vertinimo priemonių sistemos, kurioje būtų 

naudojami palyginami rodikliai ir kurią taikant būtų įvertinama darbo vietų arba 

sektorių „vertė“; todėl ragina Komisiją parengti tokią sistemą ir padėti valstybėms 

narėms ją įdiegti; 

9. primena, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką darbo vertę reikėtų 

vertinti ir lyginti remiantis objektyviais kriterijais, pvz., išsilavinimu, profesiniais ir 

mokymosi reikalavimais, įgūdžiais, pastangomis ir atsakomybe, atliekamu darbu ir 

susijusių užduočių pobūdžiu; 

                                                 
1 2013 m. duomenys. Žr. „Vyrų ir moterų užimtumo skirtumai. Problemos ir sprendimai“. 
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Lyčių kvotos 

10. mano, kad viešajame sektoriuje gali tekti taikyti kvotas, jei viešosios institucijos 

neužtikrina sąžiningo atstovavimo, ir tokios kvotos gali padidinti sprendimus 

priimančių institucijų demokratinį teisėtumą;  

11. pakartoja raginimą Tarybai skubiai priimti direktyvą dėl biržinių bendrovių 

nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros, nes tai būtų 

pirmas žingsnis siekiant vienodo atstovavimo viešajame ir privačiajame sektoriuose; 

Lyčių lygybės planai 

12. pripažįsta, kad Komisija pritaria tam, kad tyrimus atliekančios organizacijos ir tyrimus 

finansuojančios organizacijos priimtų lyčių lygybės planus;  

13. pažymi, kad įmonių ar sektorių lygmens lyčių lygybės planus gali sudaryti įvairios su 

žmogiškaisiais ištekliais susijusios priemonės, kuriomis sprendžiami įdarbinimo, 

užmokesčio, karjeros, mokymų ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 

klausimai, kad juos dažnai sudaro konkrečios priemonės, pvz., lyčių požiūriu neutrali 

kalba, seksualinio priekabiavimo prevencija, nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų 

skyrimas į aukštas pareigas, darbas ne visą darbo laiką ir tėvų dalyvavimas prižiūrint 

vaikus, ir kad valstybėse narėse taikomi įvairūs požiūriai, susiję su privalomu tokių 

priemonių taikymu; 

Kolektyvinės sutartys ir socialiniai partneriai 

14. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti vienodą moterų ir vyrų atstovavimą labai svarbu 

užtikrinti vienodą lyčių atstovavimą kolektyvinių derybų grupėse, todėl mano, kad 

profesinės sąjungos turėtų stiprinti moterų pozicijas socialinės partnerystės sistemoje, 

visų pirma, stiprinti jų vaidmenį sprendimų priėmimo procese, ir turėtų derėtis dėl 

įmonių ir sektorių lygmens lyčių lygybės planų; 

15. ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su socialiniais partneriais siekiant sustiprinti 

svarbų vaidmenį, kurį jie atlieka nustatant užslėptą šališkumą lyčių atžvilgiu, kai 

nustatomos darbo užmokesčio skalės ir pateikiami lyties požiūriu nešališki darbo 

vertinimai; 

III. Rekomendacijos dėl didesnio moterų ekonominio įgalėjimo užtikrinimo 

16. laikosi nuomonės, kad dabartiniai ekonomikos modeliai ir praktika taikomi 

neatsižvelgiant į lyties nulemtus skirtumus ir juos taikant nesprendžiamas lyčių 

nelygybės panaikinimo klausimas; todėl mano, kad mokesčių politiką ir išlaidų krizių 

metu prioritetus reikia permąstyti siekiant atsižvelgti į moteris kaip į ekonominės 

veiklos vykdytojas; 

17. prašo persvarstyti makroekonominius veiksnius, kad būtų iš naujo įvertinti išlaidų 

prioritetai, o moterys ir vyrai galėtų gauti naudos iš investicijų į socialinę infrastruktūrą; 

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

 

Europa yra neginčijamai pasaulio lyderė užtikrinant moterų teises ir lyčių lygybę. Vis dėlto 

moterų lygiavertis dalyvavimas darbo rinkoje ir ekonominių sprendimų priėmimo procese yra 

būtina pažangos lygybės ir moterų įgalėjimo srityje sąlyga.  

Kaip matyti iš naujausių statistinių duomenų, ES, siekdama užtikrinti lyčių lygybę, dar tebėra 

tik pusiaukelėje. Iš Europos lyčių lygybės instituto parengto 2015 m. lyčių lygybės indekso 

matyti, kad ES beveik nepasiekta jokia pažanga, tik nereikšmingas padidėjimas.  

 

Daugelyje šalių pagrindinės moterų ekonominio įgalėjimo kliūtys yra tam tikros socialinės 

normos arba diskriminaciniai įstatymai. Nepaisant to, kad moterys apskritai turi aukštesnį 

išsilavinimą nei vyrai, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai labai paplitę ir sudaro 

16,1 proc., skiriasi ir pensijų dydis – nerimą kelia 40,2 proc. skirtumas, be to, labai dideli 

skirtumai tarp valstybių narių. Neapmokamo darbo namų ūkyje vienodesnis paskirstymas taip 

pat būtinas, kad moterys galėtų tiek pat dalyvauti darbo rinkoje kaip vyrai. Kai neapmokamas 

namų ūkio darbas bus atliekamas vienu metu ir taps vienodai pasidalyta našta, taip pat kai bus 

pasiekti Barselonos tikslai, bus sukurtas geresnis pagrindas deramai profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyrai, kuri sudarys galimybes moterims konkuruoti vienodomis sąlygomis.  

 

Galimybė konkuruoti vienodomis sąlygomis – ne tik žmogaus teisė, jai neturėtų būti 

priešinamasi, nes kiekvienas, nepataisant to, kas jis yra ar kokios biologinės lyties jis yra, turi 

tas pačias teises ir neturėtų būti diskriminuojamas. Be to, kad vienodas vyrų ir moterų 

dalyvavimas darbo rinkoje yra žmogaus teisė, jis teikia ir naudos. Daugiau moterų nei vyrų 

dirba darbą ne visą darbo laiką. Jos priverstos tai daryti ir gauna mažesnius darbo 

užmokesčius, todėl valstybės narės nesurenka daug pajamų iš mokesčių. Eurofound 

duomenimis, dėl mažesnio moterų užimtumo patiriamos metinės išlaidos sudaro 2,8 proc. ES 

BVP1, tuo tarpu moteriai nedirbant per visą jos profesinį gyvenimą patiriamos išlaidos, 

priklausomai nuo jos išsilavinimo, sudaro nuo 1,2 iki 2 mln. EUR.  

 

Esama įvairių priemonių, galinčių padėti užtikrinti moterų ekonominį įgalėjimą. Dėl darbo 

užmokesčio skirtumų atsiranda esminė problema, susijusi su vienodu užmokesčiu už vienodą 

darbą ir vienodos vertės darbą. Siekiant užtikrinti vienodą užmokestį už vienodą darbą reikia 

sistemingi atlikti užmokesčio nustatymą, kad būtų užtikrinta, jog viešasis ir privatus sektoriai 

vadovautųsi šiuo principu.  

 

Siekiant spręsti nepakankamo moterų ekonominio įgalėjimo ES problema, būtina užtikrinti, 

kad tradicinės moterų darbo vietos būtų vertinamos tiek pat kiek įprastos vyrų darbo vietos. 

Kad tai būtų padaryta, reikės užtikrinti, kad susijusiuose sektoriuose, kuriuose daugiausia 

dirba moterys, darbuotojams būtų mokamas didesnis užmokestis.  

 

Kai minėta, užtikrinus didesnį moterų dalyvavimą darbo rinkoje bus sulaukta tik teigiamų 

padarinių. Kalbant apie įmonių valdybas ir viešąjį sektorių, kur priimami aukšto lygio 

sprendimai, moterų dalyvavimo patirtis rodo teigiamus rezultatus. Raginame Tarybą skubiai 

priimti direktyvą dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų 

lyčių pusiausvyros (Direktyva dėl moterų įmonių valdybose). Šioje srityje būta pažangos, 

                                                 
1 2013 m. „Vyrų ir moterų užimtumo skirtumas. Problemos ir sprendimai“. 
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tačiau ji pernelyg lėta. Didžiausia pažanga padaryta šalyse, kurios priėmė privalomus teisės 

aktus dėl kvotų. Deramas pavyzdys – taip pat svarbus veiksnys. ES šiuo metu labai mažai 

moterų užima aukšto lygio arba vadovaujamas pareigas ES institucijose, todėl reikia radikalių 

permainų.  

 

Lyčių lygybės planai – tai priemonė, kurią naudojant įvairiais būdais mažinama nelygybė 

darbo vietoje: sprendžiamos įdarbinimo, darbo užmokesčio, karjeros, mokymo ir profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyros problemos. Be to, lyčių lygybės planai gali padėti užkirsti 

kelią ir seksualiniam priekabiavimui. 32 proc. seksualinio priekabiavimo atvejų ES moterys 

patiria savo darbo vietoje ir dėl tokios prievartos patirties daugybė moterų keičia savo elgesį ir 

stengiasi nelikti vienos su savo kolega ar viršininku. Turime netoleruoti priekabiavimo ir visi, 

įskaitant moteris, turi jaustis saugūs savo darbo aplinkoje.  

 

Liko tik treji metai iki 2020 m. ir mums tenka siekti labai aukštų tikslų, kuriuos patys esame 

nustatę. Negalime susitaikyti su nesėkme ir turime toliau siekti šių moterų įgalėjimo ir 

dalyvavimo darbo rinkoje tikslų. Turime tvirtai parodyti, jog netoleruojame nelygybės ir 

tikimės, kad ir viešasis, ir privatus sektorius imtųsi atsakomybės už nelygybę, kurią skleidžia 

šiame pranešime nurodytų problemų pavidalu. 

 

 


