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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl lyčių lygybės ES žiniasklaidos sektoriuje
(2017/2210(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 ir 23 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, taip pat į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 
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 įgyvendinimo1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 
nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)2,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl trečiosios vidutinės trukmės Bendrijos 
veiksmų programos dėl moterų ir vyrų lygių galimybių 1991–1995 m. (COM(90)0449),

– atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 5 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių 
vyriausybių atstovų rezoliuciją dėl moterų ir vyrų įvaizdžio reklamoje ir žiniasklaidoje3,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 7 d. Komisijos komunikatą „Bendrijos pagrindų 
strategijos lyčių klausimu rengimas (2001–2005 m.)“ (COM(2000)0335),

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 9 d. Tarybos išvadas „Visuomenėje įsišaknijusių lyčių 
stereotipų griovimas“,

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. Tarybos išvadas dėl moterų, kaip sprendimus 
priimančių asmenų, vaidmens didinimo žiniasklaidoje,

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 1 d. Moterų ir vyrų lygybės gaires 2006–2010 
(COM(2006)0092),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 21 d. 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategiją 
(COM(2010)0491),

– atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 3 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„Strateginė veikla siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m.“ (SWD(2015)0278),

                                               
1 OL L 204, 2006 4 11, p. 23.
2 OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
3 OL C 296, 1995 11 10, p. 15.
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– atsižvelgdamas į savo 1997 m. liepos 25 d. rezoliuciją dėl moterų diskriminacijos 
reklamoje,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl rinkodaros ir reklamos įtakos 
moterų ir vyrų lygybei1,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl lyčių stereotipų panaikinimo 
ES2,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės ir moterų 
įgalinimo skaitmeniniame amžiuje3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 10 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 
rekomendaciją dėl lyčių lygybės ir žiniasklaidos, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. balandžio 24 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
rekomendaciją 1555 dėl moterų įvaizdžio žiniasklaidoje,

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 26 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
rekomendaciją 1799 dėl moterų įvaizdžio reklamoje,

– atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 27 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 
rekomendaciją dėl lyčių lygybės audiovizualiniame sektoriuje,

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) tyrimą „Pekino veiksmų 
programos įgyvendinimo ES valstybėse narėse peržiūra. Moterys ir žiniasklaida – lyčių 
lygybės stiprinimas žiniasklaidos priemonių sprendimų priėmimo organuose“,

– atsižvelgdamas į 2013 m. Europos Tarybos ataskaitą „Žiniasklaida ir moterų įvaizdis“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A8-0000/2017),

A. kadangi moterų ir vyrų lygybė yra esminis Europos Sąjungos principas, įtvirtintas 
Sutartyse, ir jis turi būti skatinamas vykdant visų sričių veiklą;

B. kadangi žiniasklaida veikia kaip ketvirtoji valdžia, yra pajėgi daryti įtaką viešajai 
nuomonei ir galiausiai ją formuoti, ir privalo užtikrinti informacijos laisvę, nuomonių 
įvairovę ir žiniasklaidos pliuralizmą; 

C. kadangi žiniasklaida daro didelę įtaką socialinių ir kultūrinių normų, taikomų moterims 
ir vyrams, formavimui ir raidai ir yra svarbus ekonominę vertę turintis sektorius, 
kuriame tiesiogiai dirba daugiau kaip milijonas ES gyventojų;

D. kadangi turėtų būti vienodai atsižvelgiama ir į moterų, ir į vyrų požiūrį, kad būtų galima 
susidaryti išsamų vaizdą ir išnaudoti moterų potencialą ir gebėjimus pateikiant 

                                               
1 OL C 295E, 2009 12 4, p. 43.
2 OL C 36, 2016 1 29, p. 18.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0204.
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informaciją apie moterims kylančias problemas žiniasklaidoje; 

E. kadangi 28 ES valstybėse narėse 2015 m. moterys sudarė 68 % žurnalistikos studijų 
absolventų1, tačiau iš ES 28 valstybių narių 2008–2015 m. užimtumo duomenų matyti, 
kad žiniasklaidos sektoriuje dirbančių moterų vidutinė procentinė dalis nuolat stagnuoja 
ties 40 %; 

F. kadangi moterų ir vyrų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumai yra nuolatinė ES 
problema ir yra akivaizdūs įvairiuose ekonomikos sektoriuose, įskaitant žiniasklaidą;

G. kadangi dėl įvairių veiksnių, įskaitant organizacinės kultūros, kuri dažnai nepalanki 
darbo ir asmeninio gyvenimo derinimui, procedūras, moterys žiniasklaidoje vis dar 
susiduria su vadinamosiomis stiklo lubomis; 

H. kadangi valstybių narių viešosios žiniasklaidos organizacijos gali nustatyti savo lygybės 
politiką, o tai nulemia labai įvairią praktiką ES: pradedant labai daug aprėpiančiomis 
politikos sistemomis, kurios apima žiniasklaidos turinį ir užtikrina atstovavimo 
moterims ir vyrams sprendimų priėmimo organuose pusiausvyrą, ir baigiant atvejais, 
kai nevykdoma jokia politika šiuo klausimu; 

I. kadangi tyrimai parodė, kad moterys parengia tik apie 37 % reportažų – tiek interneto, 
tiek ne interneto naujienų šaltinių –, ir tai yra padėtis, kuri per pastaruosius dešimt metų 
nepagerėjo2; kadangi moterų dažniausiai prašoma pateikti visuomenės nuomonę (41 %) 
ar asmeninę patirtį (38 %) ir jos retai cituojamos kaip ekspertės (tik 17 % pranešimų); 
kadangi tyrimai taip pat parodė, kad iš penkių ekspertų ar komentatorių mažiau kaip 
vienas yra moteris (18 %)3;

J. kadangi žiniasklaidos sektoriuje yra daug moterų, kurios dirba aukščiausio lygio 
profesionalų darbą ir yra vertinamos visuomenės lygiai taip pat kaip jų kolegos vyrai ir 
kurių tarpe yra pripažintų filmų kūrėjų, žurnalisčių ir reporterių; kadangi, nors jos dirba 
taip pat gerai kaip ir vyrai, jos gali būtų pažeidžiamesnės ir joms gali kilti didesnė rizika 
ir pavojai;

K. kadangi, nepaisant žiniasklaidos priemonių įvairovės valstybėse narėse, moterims ne 
itin dideliu mastu atstovaujama naujienų ir informacijos priemonėse ir jos yra dar 
mažiau matomos tokiose srityse kaip sportas, politika, ekonomika ir finansai;

L. kadangi tyrimus atliekančios žurnalistės dažnai patiria smurtą ir tampa mirtinų išpuolių 
aukomis, kaip parodė Veronicos Guerin ar Daphne Caruanos Galizios atvejai;

Moterys žiniasklaidoje 

1. pabrėžia, jog neatsižvelgiant į tai, kad šioje srityje yra itin daug aukštojo mokslo 

                                               
1 UNESCO, EPBO ir Eurostato (UOE) bendras duomenų rinkinys, kurį galima rasti adresu 

http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02.
2 Lenka Vochocová, FEMM komiteto 2017 m. birželio 26 d. viešasis klausymas „Lyčių lygybė ES žiniasklaidos 
sektoriuje“, įrašą galima rasti adresu http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM. 
3 Iniciatyvos „Global Media Monitoring project“ Europai skirta regioninė ataskaita (2015), galima rasti  adresu 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf. 
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diplomą turinčių moterų ir jos sudaro didelę darbo jėgos dalį, per mažai jų eina vadovų 
ir aukščiausio lygio pareigas;

2. apgailestauja, kad atstovavimo moterims ES viešosiose žiniasklaidos priemonėse lygis 
apskritai yra žemas tiek einant strategines ir aukšto lygio pagrindinės veiklos pareigas, 
tiek valdybose (2017 m.:     vykdomosios pareigos – 35,8 % , nevykdomosios pareigos –
37.7 % ir valdybos narių pareigos – 33.3 %)1; 

3. pažymi, kad nepaisant to, jog moterims jose šiuo metu atstovaujama nepakankamai, jų 
galimybės būti įdarbintoms aukšto lygio pareigose ar paaukštintoms jose viešosiose 
žiniasklaidos organizacijose vis dar yra didesnės nei privačiose2;

4. ragina valstybes nares kartu su lygybės įstaigomis didžiausią dėmesį skirti esamų teisės 
aktų, kuriais sprendžiami moterų ir vyrų lygybės klausimai, įgyvendinimui ir skatinti 
reguliavimo institucijas atkreipti dėmesį į moterų dalyvavimą ir pažangą žiniasklaidos 
sektoriuje bei į nestereotipinį žiniasklaidos turinį;  

5. primena, kad žiniasklaidos organizacijos yra laisvos nustatyti savo darbuotojų funkcijas, 
tačiau primygtinai ragina jas tai daryti laikantis didžiausios pagarbos asmens orumui ir 
profesionalumui; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į susirūpinimą keliančius 
atvejus, kai reporterės laikomos tinkamesnėmis televizijos žurnalistikai dėl jų 
numanomo patrauklumo žiūrovams ir, kai tampa vyresnės, pakeičiamos jaunesnėmis 
kolegėmis; 

Žiniasklaidos turinys ir moterys

6. pabrėžia, kad, nors su seksizmu ir stereotipiniu lyčių vaizdavimu žiniasklaidoje susiję 
reguliavimo veiksmai yra valstybių narių prerogatyva ir jų imantis reikia deramai 
atsižvelgti į saviraiškos laisvės principą, redakcijos laisve neturėtų būti naudojamasi 
siekiant paskatinti ar pateisinti stereotipinį ar neigiamą moterų vaizdavimą;

7. ragina remti ir skatinti priemones, tokias kaip vienodo atstovavimo moterims ir vyrams, 
einantiems su sprendimų priėmimu susijusias pareigas žiniasklaidos organizacijose, 
gairės, ir teikti daugiau reikšmės veiksmingam tokių pastangų stebėjimui tose 
organizacijose;

8. rekomenduoja žiniasklaidos ir komunikacijos reguliavimo institucijų leidžiamose 
reglamentavimo nuostatose nustatyti kriterijus siekiant užtikrinti nestereotipinį moterų 
ir mergaičių vaizdavimą ir galimybę pašalinti įžeidžiamą turinį; rekomenduoja įtraukti 
specializuotas organizacijas, tokias kaip nacionalinės lygybės įstaigos ir 
nevyriausybinės moterų organizacijos, į šių reglamentavimo nuostatų įgyvendinimo 
stebėjimą;

Gerosios praktikos pavyzdžiai

                                               
1 „Lyčių lygybė valdžioje ir sprendimų priėmimo procese. Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo ES 
valstybėse narėse peržiūra“, 2017 (Šaltinis: EIGE lyčių statistikos duomenų bazė, Moterys ir vyrai sprendimų 
priėmimo procese).
2 Europos lyčių lygybės institutas (EIGE): „Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo ES valstybėse narėse 
peržiūra. Moterys ir žiniasklaida – lyčių lygybės stiprinimas žiniasklaidos priemonių sprendimų priėmimo 
organuose“ (2013).
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9. su pakilimu atkreipia dėmesį į įvairius gerosios praktikos pavyzdžius, kurių galima rasti 
visose valstybėse narėse, be kita ko: žiniasklaidos kampanijas, specialius teisės aktus, 
apdovanojimus ar antiapdovanojimus už stereotipinę ir seksistinę reklamą, moterų 
eksperčių duomenų bazes, pramonės profesionalų mokymo kursus ir žiniasklaidos 
organizacijų lygybės planus, elgesio kodeksus ir lygių galimybių bei įvairovės politiką; 

10. rekomenduoja viešosioms ir privačiosioms žiniasklaidos organizacijoms patvirtinti 
vidaus politiką, kuri apimtų kovos su priekabiavimu priemones, motinystės, tėvystės ar 
vaiko priežiūros atostogų sistemas, lanksčias darbo sąlygas ir mentorystę bei vadovų 
rengimo programas, skirtas moterims;

11. ragina valstybes nares pradėti tokias kampanijas kaip Belgijos „Expertalia tool“, 
Čekijos apdovanojimai „Sexist Piggy“ ar Švedijos iniciatyva „#TackaNej“ (liet. „Ne, 
ačiū“);

Kitos rekomendacijos

12. ragina Komisiją atlikti daugiau moterų dalyvavimo einant vadovaujamas pareigas 
žiniasklaidoje tyrimų; palankiai vertina EIGE darbą šioje srityje ir ragina jį ir toliau 
stebėti atitinkamų rodiklių rinkinį; 

o

o o

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

Šiame pranešime nagrinėjamas vyrų ir moterų lygybės ES žiniasklaidoje klausimas. 
Žiniasklaida yra ketvirtoji valdžia, ji daro didelę įtaką politikai ir visuomenei. Taigi turime 
labai stengtis užtikrinti, kad ji veiktų tinkamai ir subalansuotai, o tai neišvengiamai apima 
lyčių pusiausvyros užtikrinimą. Atsižvelgiant į tai, kad ir viešoji, ir privačioji žiniasklaida turi 
tarnauti visai visuomenei, jos struktūra ir veikla turėtų atspindėti faktą, kad moterys sudaro 
pusę visuomenės. 

Pranešime pagrindinis dėmesys skiriamas žiniasklaidoje reporterėmis ir komentatorėmis 
dirbančių moterų padėčiai, tačiau taip pat atkreipiamas dėmesys į moterų trūkumą su 
sprendimų priėmimu susijusiose pareigose. Pastaroji padėtis kelia itin didelį susirūpinimą: tik 
30–40 % moterų eina vadovaujamas pareigas žiniasklaidos sektoriuje, nors dauguma 
žiniasklaidos studijų absolventų yra moterys. Toks disbalansas gali ne tik pakenkti 
žiniasklaidos turiniui ir temų pasirinkimui, bet ir prisideda prie bendro moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumo didėjimo. 

Reporterėmis ir moderatorėmis dirbančioms moterims taip pat kyla didelių sunkumų: jos 
patiria didžiulį spaudimą atitikti aukštus patrauklumo žiūrovams standartus, joms retai kada 
pavedama dirbti su svarbiais politiniais ar ekonominiais klausimais. Moterų padėtis dažnai 
sudėtinga dar ir dėl didesnio poreikio derinti šeimos (motinystės) ir profesines pareigas.  
Norėtume pasiūlyti kuo daugiau paramos šioje srityje.

Atskiras skyrius skirtas moterų vaizdavimui žiniasklaidos ir reklamos sektoriuje, kur jos 
tampa stereotipų ar netgi seksizmo objektu. Panaši padėtis yra ir naujų socialinės 
žiniasklaidos priemonių srityje, ji šioje ataskaitoje nenagrinėjama, nes trūksta duomenų ir 
mokslinių tyrimų. Vis dėlto ši sritis ateityje taip pat turėtų būti įtraukta.

Tiesa, kad ES nereglamentuoja moterų ir vyrų lygybės žiniasklaidoje klausimo, tačiau tai, kad 
tokių teisės aktų nėra, neatleidžia mūsų nuo pareigos nagrinėti šį klausimą ir raginti 
atitinkamus asmenis ir įstaigas veikti. Atsakomybė atkreipti dėmesį į įvairius klausimus tenka 
žiniasklaidai, reguliavimo ir priežiūros įstaigoms ir pilietinei visuomenei. Tačiau nacionalinės 
ir ES įstaigos gali užtikrinti, kad kovos su diskriminacija teisės aktai būtų tinkamai 
įgyvendinti ir būtų pagerinti teisinė sistema, skirta darbo ir šeimos gyvenimo derinimui.
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