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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą:

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja, kad Komisija iki šiol tinkamai neatsižvelgė į 2008 m. lapkričio 18 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją ar į 2010 m. vasario 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją, 
nepradėjo rengti teisėkūros iniciatyvos ir įvairiapusiškai nepasinaudojo Europos lygių 
galimybių metų (2007 m.) teikiamomis galimybėmis siekdama veiksmingai išspręsti 
nevienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio problemą, nes panaikinti vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumą ir toliau išlieka visų valstybių narių ir kitų svarbių Europos 
masto subjektų politinis prioritetas, kaip rodo Tarybos išvados dėl 2011–2020 m. Europos 
lyčių lygybės pakto; 

2. pabrėžia, kad moterų ir vyrų darbo užmokestis skiriasi daugiausia dėl stereotipų ir dėl to, 
kad požiūris į moteris grindžiamas tik tradiciniu vaidmenų paskirstymu; todėl ragina 
valstybes nares užtikrinti vienodą darbo užmokestį imantis socialinių iniciatyvų ir 
nacionaliniu, ir vietos lygmenimis;

3. yra labai susirūpinęs, kad per pastarąjį dešimtmetį pasiekta labai nedidelė pažanga ir kad 
dideli vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai per pastaruosius metus nepasikeitė, o 
2009 m. 27 ES valstybėse narėse, nepaisant teisiškai privalomo vienodo atlyginimo už 
vienodos vertės darbą principo, moterų valandinis darbo užmokestis už tokį patį darbą 
buvo vidutiniškai 17,5 proc. mažesnis negu vyrų (iki 30 proc. mažesnis privačiajame 
sektoriuje, nepaisant vienodų pasiekimų ir kvalifikacijos); yra susirūpinęs labai dideliu 
aukštos kvalifikacijos moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumu kai kuriose valstybėse 
narėse; pabrėžia, kad moterys priklauso tai visuomenės grupei, kuri dažniausiai susiduria 
su darbo be garantijų problema ir socialiniais krizės padariniais; atkreipia dėmesį į tai, kad 
pagal Tarptautinės darbo organizacijos ataskaitą „Pasaulinės užimtumo tendencijos 2012 
m.  Užkirsti kelią gilesnei užimtumo krizei“ daugiau moterų nei vyrų dirba nesaugiose 
darbo vietose (atitinkamai 50,5 proc. ir 48,2 proc.);

4. mano, jog moterų apsauga taikant sutartines darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyros sąlygas didina socialinę sanglaudą darbo rinkoje, ypač moterų, kurios tampa 
motinomis ar gali turėti pagyvenusių žmonių priežiūros pareigų; pažymi, kad moterų 
darbo laiko sąlygos turėtų būti pakankamai lanksčios, kad atitiktų jų poreikius ir užtikrintų 
joms darbo ir privataus gyvenimo pusiausvyrą;

5. ragina valstybes nares pripažinti moterų jų darbo vietose sukuriamą tikrą pridėtinę vertę ir 
užtikrinti tinkamas sąlygas siekiant pagerinti jų užimtumo galimybes ir padidinti jų 
skaičių darbo rinkoje užtikrinant prieinamą priežiūrą ir vaikų priežiūrą, vaiko priežiūros 
atostogų sistemas ir lanksčias darbo sąlygas, ypač kai moterys grįžta į darbo rinką po 
ilgesnio laiko, praleisto be profesinės veiklos dėl vaiko priežiūros ar kitų šeimos 
įsipareigojimų;

6. ragina Komisiją skatinti tolesnius darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų 
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pusiausvyros strategijų tyrimus siekiant įvertinti jų poveikį vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumui ir nustatyti, kaip įgyvendinant šias strategijas galima spręsti 
diskriminacijos dėl lyties problemą;

7. teigiamai vertina 2010 m. gruodžio 6 d. Tarybos išvadas, kuriose valstybės narės 
raginamos imtis įvairių priemonių siekiant pašalinti šio darbo užmokesčio skirtumo 
priežastis;

8. pabrėžia, kad, kuo aukštesnės užimamos pareigos ir turima kvalifikacija, tuo didesnis 
darbo užmokesčio skirtumas moterų nenaudai;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriose šalyse darbo užmokesčio skirtumas didėja moterų 
nenaudai joms pačiu sunkiausiu laiku, t. y. kai jos yra vaisingo amžiaus ir kai artėja 
pensinis amžius;

10. pabrėžia, kad darbo užmokesčio skirtumų priežasčių yra daug ir jos yra sudėtingos; mano, 
kad šie skirtumai turi rimtų padarinių daugelio moterų gyvenimui, ypač pensiniame 
amžiuje, nes dėl mažesnių darbo užmokesčių gali būti mokamos mažesnės pensijos, o tai 
gali būti priežastis, kodėl moterys (22 proc.) dažniau negu vyrai (16 proc.) senatvėje 
patiria skurdą; pabrėžia, kad daugeliu atvejų pensininkės moterys gyvena skurde todėl, 
kad jos rūpinosi priežiūra, nes labiau įprasta, jog moterys dirba laikinus darbus arba ne 
visą darbo dieną siekdamos suderinti darbą su šeimos pareigomis; todėl ragina Komisiją ir 
valstybes nares toliau dėti pastangas siekiant panaikinti šiuos skirtumus ir užtikrinti 
vienodą požiūrį į vyrus ir moteris pensijų srityje;

11. mano, jog bet kokio amžiaus darbuotojoms moterims, atliekančioms tokių pat įgūdžių, 
pastangų ir atsakomybės reikalaujančius darbus kaip ir vyrai, turėtų būti taikomos 
vienodos mokymosi, tobulėjimo, perkvalifikavimo ir perkvalifikavimo mokymo 
galimybės, taip pat tokios pat teisės gauti pensiją ir bedarbio pašalpas kaip ir vyrams;

12. mano, kad moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo sumažinimas turėtų teigiamą 
poveikį skatinant gimstamumą ir stabdant pagreitį įgyjančias demografijos tendencijas 
(jos ypač ryškios rytinėje Europos dalyje) ir pagerintų vaikų turinčių moterų padėtį, ypač 
vienišų motinų, tokiu būdu sumažindamas vaikų skurdo riziką;

13. mano, kad išlaisvinus darbo rinką nuo stereotipų padidėtų ne tik moterų pajamos, bet ir 
valstybių narių bendrasis vidaus produktas; pažymi, kad pagal keleto tyrimų rezultatus, jei 
moterų skaičius darbo rinkoje padidėtų iki 70 proc. ir prilygtų dirbančių vyrų procentui, 
didelės ekonominės naudos būtų ir ES BVP (jis padidėtų 4−8 proc.) požiūriu; 

14. pabrėžia, kad nesilaikant vienodo atlyginimo už vienodos vertės darbą principo kenkiama 
strategijos „Europa 2020“ užimtumo tikslams; pažymi, kad į darbo rinką įtraukiant 
daugiau moterų padedama didinti draudimo sistemų tvarumą, ypač esant tokioms 
demografinėms tendencijoms;

15. tačiau pažymi, kad metodai, kai taikomos priemonės, kuriomis stengiamasi pašalinti vieną 
ar kitą darbo užmokesčio skirtumo priežastį atskirai, pasirodė nesą tinkami vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumams veiksmingai šalinti;
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16. pabrėžia, kad reikėtų ne tik sutelkti dėmesį į privačias įmones ir viešąjį sektorių, bet ir 
atkreipti dėmesį į moterų nelygybę šeimos verslo įmonėse ir žemės ūkyje, kur moterys ne 
tik gauna mažesnį užmokestį nei vyrai, bet dažnai negauna jokio užmokesčio; ragina imtis 
veiksmų siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tai, kokį poveikį tokios 
aplinkybės daro nepalankiai moterų padėčiai socialinės apsaugos ir pensijų srityje;

17. pažymi, kad statistiniai duomenys turi būti nuoseklūs, palyginami, suskirstyti pagal lytis, 
išsamūs ir parengti taip, kad būtų galima atsižvelgti į naujas personalo klasifikavimo ir 
organizavimo ir darbo organizavimo pertvarkymo sistemas; mano, kad vertinant darbo 
užmokesčio skirtumus reikėtų atsižvelgti ne tik į skirtingą valandinį darbo užmokestį 
neatskaičius mokesčių, bet ir į kitus aspektus, pvz., individualų darbo užmokestį, sutarties 
pobūdį, priedus ir premijas, profesinę kvalifikaciją, asmeninius gebėjimus ir įgūdžius, 
darbo organizavimą, profesinę patirtį ir našumą, ir visa tai turėtų būti vertinami ne tik 
kiekybiškai (atsižvelgiant į darbuotojo fizinio buvimo darbo vietoje valandas), bet ir 
kokybiškai, ir atsižvelgiant į poveikį, kurį darbo valandų sumažinimas, atostogos ir 
neatvykimas į darbą dėl priežiūros daro automatiniam darbo užmokesčio padidinimui;

18. ragina valstybes nares įgyvendinti lyčių aspekto integravimo strategijas, nes lyčių ir vaikų 
priežiūros, mokesčių politikos ir viešųjų pirkimų srityse yra panašumų;

19. tvirtina, kad didesnės moterų įsidarbinimo galimybės, ypač aukščiausiuose postuose, 
galėtų padėti sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus; atkreipia dėmesį į tai, 
kad moterims turėtų tekti svarbesnis vaidmuo ekonominių sprendimų priėmimo procese, 
panaudojant jų įtaką, kad būtų priimami lyčių lygybės perspektyvą apimantys sprendimai; 
atkreipia dėmesį į tyrimus, kuriuos atlikus išsiaiškinta, kad tarpusavy labai siejasi didesnis 
moterų skaičius vadovaujamose įmonės pareigose ir didesnės įmonės pajamos iš turto, 
pardavimų ir investicinio kapitalo;

20. pabrėžia, kad strategijoje „Europa 2020“ yra aiškiai nustatytas 20−64 metų amžiaus 
moterų ir vyrų užimtumo padidinimo iki 75 proc. tikslas, ir jį galima pasiekti įgyvendinant 
priemones, kuriomis siekiama sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
sustiprinti moterų mokymą ir skatinti moterų verslumą – šios priemonės sudaro platesnio 
ekonomikos atgaivinimo plano dalį, atsižvelgiant į atitinkamas valstybių narių pradines 
pozicijas ir nacionalines sąlygas;

21. ragina valstybes nares ir įmones imtis būtinų veiksmų siekiant užtikrinti didesnį darbo 
užmokesčio skaidrumą; mano, jog reikėtų užtikrinti darbo užmokesčio sistemų skaidrumą 
ir kad darbdaviai turėtų kontroliuoti atlyginimus (piniginį ir nepiniginį atlyginimą) 
atsižvelgdami į pareigas, kvalifikaciją ir patirtį ir paisydami lyčių aspekto;  atkreipia 
dėmesį į tai, kad įmonių darbo užmokesčio politika ir priemokų bei premijų teikimo 
taisyklės turi būti skaidrios;

22. pažymi, kad strategiją „Europa 2020“ valstybės narės turi įgyvendinti pačios ir kad jos 
geriausiai žino, kaip paskirstyti savo nuosavus išteklius, kad būtų veiksmingai pasiekta 
sutartų tikslų;

23. yra įsitikinęs, kad būtina imtis priemonių profesiniam tobulėjimui ir karjerai skatinti 
tikrosios lyčių lygybės sąlygomis; atkreipia dėmesį į tai, kad šis principas yra tarptautiniu 
ir nacionaliniu lygmenimis propaguojamos įmonių socialinės atsakomybės idėjos dalis ir 
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turi būti plėtojamas visose valstybėse narėse;

24. pažymi, kad dažnai užmokesčio skirtumas susijęs su teisiniais, socialiniais ir ekonominiais 
veiksniais, egzistuojančiais šiuolaikinėje visuomenėje, bet mano, kad vienintelis būdas 
vienodo atlyginimo už vienodos vertės darbą principui praktiškai įgyvendinti − pradėti 
taikyti politiką, pagal kurią būtų sudarytos sąlygos vyrams ir moterims vienodai dalytis 
šeimos pareigomis;

25. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia skatinti teisingo ir etiško elgesio su darbuotojais 
standartus ypatingą dėmesį skiriant vienodo ir skaidraus darbo užmokesčio sistemai;

26. pažymi, kad šeimos pareigos riboja moterų karjeros galimybes; atkreipia dėmesį į tai, kad 
dėl šios priežasties pernelyg daug moterų dirba ne visą darbo laiką, todėl smarkiai 
sumažėja apmokamo darbo trukmė, ir jos sudaro didžiausią darbo jėgos dalį 
neoficialiojoje ekonomikoje, kur jos dažniausiai dirba darbus be garantijų, gali būti 
lengviau atleidžiamos iš darbo ir nėra tinkamai įtrauktos į socialinės apsaugos sistemas; 

27. mano, kad pirmiausia reikia skatinti naują bendros atsakomybės auginant vaikus ir 
atliekant namų ūkio darbus kultūrą, kuri padėtų lengviau suderinti šeimos gyvenimą su 
profesine karjera; mano, kad taip pat reikėtų remti galimybes naudotis institucijų 
teikiamomis vaikų priežiūros, gretutinėmis ir globos paslaugomis; ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad šioms paslaugoms būtų taikoma mokesčių atskaita;

28. atkreipia Komisijos ir valstybių narių dėmesį į tai, kad moterų ir vyrų atžvilgiu reikia imtis 
pozityvių priemonių, ypač siekiant sudaryti jiems sąlygas grįžti į darbą po savo šeimoms 
(vaikų auginimui ir (arba) susirgusių ar neįgalių artimųjų priežiūrai) skirto laikotarpio, ir 
įgyvendinti politiką siekiant padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką ir tokiu būdu atgauti 
finansinę nepriklausomybę;

29. mano, kad visais etapais ir nacionaliniu, ir Europos lygmeniu reikia imtis iniciatyvų ir 
priemonių, daugiausia švietimo srityje, siekiant panaikinti stereotipinį požiūrį į moterų 
darbą kaip į papildomų namų ūkio pajamų šaltinį, nes toks požiūris turėjo didelės 
reikšmės atsirandant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumams ir juos išlaikant;

30. pabrėžia, jog reikia plėsti moterų karjeros galimybes ir skatinti moteris imtis tradiciškai 
vyriškų darbų technikos ir mokslo srityse;

31. mano, kad reikalingos teisėkūros ir ne teisėkūros nacionalinio ir ES lygmens priemonės, 
siekiant panaikinti darbo užmokesčio skirtumus, užtikrinti didesnį moterų skaičių vyrų 
vyraujamuose sektoriuose ir platesnį moterų gebėjimų ir ekonominės veiklos rezultatų 
pripažinimą jų darbo vietose, kad būtų galima panaikinti horizontaliąją ir vertikaliąją 
atskirtį ir užkirsti kelią tam tikrų veiklos sričių ir sektorių stereotipiniam suvokimui kaip 
tipiškai moteriškų; pabrėžia, kad tokiomis priemonėmis turėtų būti skatinamas moterų 
dalyvavimas priimant sprendimus visais lygmenimis ir visuose sektoriuose ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti galimybę taikyti teisiškai privalomas moterų 
skyrimo valstybinėse ir privačiose įmonėse, ypač į aukštesnes pareigas, kvotas; 
apgailestauja, kad įvairių kliūčių turinčios moterys (pvz., neįgalios moterys ir mažumoms 
ar imigrantų grupėms priklausančios moterys) dar dažniau susiduria su darbo užmokesčio 
skirtumų problema;
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32. tvirtina, kad reikia skubiai imtis priemonių kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio
srityje: persvarstyti galiojančią direktyvą, rengti palaipsniui vykdytinus visos pramonės 
planus su aiškiais tikslais, pvz., iki 2020 m. sumažinti darbo užmokesčio skirtumą iki 0,5 
proc., siekiant panaikinti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, arba skatinti 
kolektyvines derybas ir lygybės konsultantų rengimą, panaikinti moterų ir vyrų nelygybę 
nemokamo darbo srityje ir parengti lygybės planus gamykloms ir kitoms darbo vietoms; 
mano, kad darbo užmokesčio nustatymo skaidrumas turėtų tapti norma, kad būtų 
sustiprinta dirbančių moterų derybinė pozicija;

33. apgailestauja, kad, nors Europos Parlamentas 2010 m. spalio 20 d. ir pritarė Direktyvos 
92/85/EEB nuostatų dėl motinystės atostogų persvarstymui, Taryba iki šiol nepriėmė 
oficialios pozicijos dėl šio pasiūlymo; atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant moterų 
užimtumą padidinti iki 75 proc. ir sumažinti darbo užmokesčio skirtumus, kaip raginama 
strategijoje „Europa 2020“, reikės įgyvendinti tolesnes priemones, kad būtų sudarytos 
sąlygos darbo ir privataus gyvenimo pusiausvyrai užtikrinti; ragina valstybes nares priimti 
poziciją šiais klausimais siekiant parengti dirvą institucijų deryboms, kad būtų priimtas 
būtinas susitarimas;

34. ragina valstybes nares kovoti su nedeklaruojamu moterų įdarbinimu, nes jis ne tik kenkia 
draudimo fondų tvarumui, bet ir prisideda prie visiško moterų darbo užmokesčio sistemų 
sutrikdymo lemdamas didesnį moterų skurdą, ypač vėlesniuoju gyvenimo laikotarpiu;

35. teigiamai vertina Komisijos paskelbtą ES vienodo darbo užmokesčio dieną, kuria 
siekiama atkreipti dėmesį į vyrų ir moterų nelygybę, ir programinės įrangos darbo 
užmokesčio skirtumams nustatyti sukūrimą; mano, kad Komisija turėtų tęsti informavimo 
ir informuotumo apie darbo užmokesčio skirtumus didinimo kampaniją 27 valstybėse 
narėse;

36. ragina užtikrinti, kad teismo procesai, kuriuose ginamas teisiškai privalomas vienodo 
atlyginimo už vienodos vertės darbą principas, būtų paprastesni, greitesni ir prieinamesni 
darbuotojams;

37. ragina valstybes nares peržiūrėti profesijų ir darbo vietų, kuriose vyrauja moterys, darbo 
užmokesčio sistemas siekiant panaikinti lyčių stereotipus, kuriais pagrįsta darbo 
užmokesčio skirtumų problema;

38. ragina valstybes nares užtikrinti moterų prieigą prie švietimo, mokymo ir visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi visais lygmenimis ir skatinti jas siekti mokslininko išsilavinimo ir 
mokslinės karjeros siekiant panaikinti esamus moteris diskriminuojančius stereotipus;  
pabrėžia, kad užtikrinus didesnį mokslo ir technologijų srityse dirbančių jaunų 
kvalifikuotų moterų skaičių būtų paskatintas Europos ekonomikos augimas ir 
konkurencingumas;

39. ragina Komisiją vadovaujantis užimtumo gairėmis siekti užtikrinti kiek galima geresnį 
valstybių narių veiklos koordinavimą siekiant, kad būtų laikomasi vienodo atlyginimo už 
vienodos vertės darbą principo; ragina valstybes nares siekiant praktiškai įgyvendinti šį 
principą sukurti išsamias teisiškai privalomas taisykles ir, jei reikia, sugriežtinti 
nacionalines nuostatas numatant sankcijas, panašias į tas, kurios taikomos už kitus darbo 
teisės pažeidimus, pvz., nedeklaruojamą darbą; pabrėžia, kad reikia imtis skubių veiksmų 
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siekiant pagerinti moterų, dirbančių darbo be garantijų sąlygomis, padėtį, nes tokias 
moteris ypač veikia socialinė ir ekonominė krizė ir jos yra ypač pažeidžiamos esant šiai 
krizei;

40. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant visas ES politikos kryptis ir nacionalines 
programas, ypač tas, kurios skirtos skurdui panaikinti, kovoti su vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumais;

41. pabrėžia, kad reikia užtikrinti, kad dalyvautų socialiniai partneriai, kuriems visais 
lygmenimis tenka svarbus vaidmuo derybose sprendžiant nevienodo moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio problemą ir kovojant su moterų diskriminacija, įskaitant diskriminaciją, 
susijusią su galimybe įsidarbinti, darbo užmokesčiu, darbo sąlygomis, karjera ir profesiniu 
mokymu; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą 
su socialiniais partneriais;

42. pažymi, kad Komisijos priemonės turi būti tiesiogiai skiriamos ne tik valstybėms narėms 
ir socialiniams partneriams, bet ir lygių galimybių organizacijoms, moterų grupėm, 
moterų iniciatyvinėms grupėms ir bendruomenėms ir profesinių lygių galimybių 
pareigūnams, kurie galėtų teikti socialinių partnerių, teisininkų, teisėjų ir ombudsmenų 
mokymus lyčių klausimais, ypatingą dėmesį skiriant vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumams;

43. tvirtina, kad „vienodos vertės darbo“ sąvoką reikia paaiškinti išsamiau; mano, kad 
pareigos, pagal kurias nustatoma skirtingo pobūdžio darbo „vienoda vertė“, turėtų būti 
įvertintos remiantis objektyviais kriterijais ir nediskriminacine analize; taip pat mano, kad 
vertinant „vienodą atlyginimą“ ir nustatant darbo užmokesčio skales būtina atsižvelgti į 
atskiras viso darbo užmokesčio sudedamąsias dalis, ypač bazinį atlyginimą ir papildomas 
lengvatas;

44. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius imtis kovos su diskriminacija dėl lyties, 
nevienodomis vyrų ir moterų mokymosi galimybėmis ir darbo rinkos susiskaidymu 
priemonių, taip pat priemonių profesiniam ir privačiam gyvenimui veiksmingai suderinti 
ir visiškam darbo užmokesčio skaidrumui užtikrinti ir įtraukti šias priemones į teisės aktus 
ar kolektyvines sutartis;

45. ragina valstybes nares bendradarbiaujant su socialiniais partneriais skatinti lyčių požiūriu 
subalansuotą užimtumo politiką ir užtikrinti vienodą lyčių požiūriu neutralų darbo 
vertinimą, kuris turėtų būti taikomas darbdaviams, siekiant panaikinti vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumus ir kovoti su diskriminacija darbe; pabrėžia, jog reikia 
pasiekti tinkamą darbo ir privataus gyvenimo pusiausvyrą užtikrinant aukštos kokybės 
vaikų priežiūrą ir lanksčias, šeimai palankias darbo sąlygas;

46. tvirtina, kad siekiant panaikinti darbo užmokesčio skirtumus būtina, kad teismo procesai 
būtų tinkami ir veiksmingi; pripažįsta darbo inspekcijų naudingumą šioje srityje ir mano, 
kad teisėjai, teisininkai ir darbo inspektoriai turėtų gauti specialius mokymus ir galimybių 
įgyti būtinų žinių diskriminacijos atlyginimų srityje klausimais;

47. pabrėžia, kad, siekiant praktiškai sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, 
reikia įgyvendinti Europos ekonomikos augimo ir užimtumo strategijos priemones ir 
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Sąjungos lygmeniu remti keitimąsi gerąja patirtimi, kai tik įmanoma įtraukiant ir 
socialinius partnerius;

48. mano, kad vienodo atlyginimo už vienodos vertės darbą principo apsaugos ir visų rūšių 
diskriminacijos dėl lyties uždraudimo procedūros ir mechanizmai turi būti patobulinti ir 
supaprastinti;

49. ragina valstybes nares siekiant skatinti moterų verslumą teikti pakankamą finansinę 
pagalbą ir užtikrinti tinkamą mokymą norinčioms pradėti verslą moterims; 

50. primena valstybėms narėms jų įsipareigojimą peržiūrėti, kokį poveikį darbo užmokesčio 
skirtumams daro užimtumo ir mokesčių politika; 

51. mano, kad, atsižvelgiant į tai, jog pasiekta nedidelė pažanga, valstybės narės turėtų 
apsvarstyti galimybę imtis veiksmingų priemonių ir, jei reikia, teisėkūros priemonių ir 
nustatyti baudas darbdaviams, kurie pažeidžia vienodo darbo užmokesčio principą; mano, 
kad ypač turėtų būti galima teikti skundus dėl diskriminacijos atlyginimų srityje; be to, 
mano, jog valstybės narės turėtų skatinti įmones, kurios imasi veiksmų lygybei darbo 
užmokesčio srityje užtikrinti, tam, kad būtų skleidžiami geros patirties pavyzdžiai;

– į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šias rekomendacijas:

52. mano, kad moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus galima panaikinti atsižvelgiant į 
lyčių aspekto integravimo principą derinant įvairius strateginius planus ir priemones, ir tai 
turėtų apimti šias priemones:

a) konkrečias priemones, kurios sudarytų sąlygas suderinti darbą, studijas, profesinį 
lavinimą ir mokymą ar perkvalifikavimą su šeimos ir privačiu gyvenimu, užtikrinant 
galimybę naudotis priežiūros paslaugomis (kurios turėtų būti įperkamos ir lengvai 
prieinamos, nepriklausomai nuo užimtumo statuso ir darbo sutarties pobūdžio), taikant 
dirbančių žmonių, ypač vienišų tėvų, poreikiams pritaikytas darbo laiko sistemas ir 
užtikrinant galimybę išeiti motinystės ir vaiko priežiūros atostogų ir atostogų dėl 
šeiminių priežasčių kartu su galimybe sklandžiai vėl integruotis į darbą ir moterims 
vienodai dalyvauti darbo rinkoje;

b) tinkamą mokesčių ir pensijų politiką ir šeimos apsaugos priemones, įskaitant 
priemones, kuriomis siekiama panaikinti didelius pensijų trūkumus, atsirandančius dėl 
to, kad tėvai laikinai nedirbo ir dirbo ne visą darbo laiką, ir su lytimi susijusias 
priemones, kurias taikant atlyginami neteisingi ir nepagrįsti darbo užmokesčio 
skirtumai, didinama moterų užimtumo kokybė ir teikiamos netipiškos paslaugos, 
susijusios su priežiūra šeimoje ar jos platesnėje aplinkoje;

c) konkrečios socialinių partnerių ir lygių galimybių organizacijų įgyvendinamos 
priemonės (pagal SESV 157 straipsnio 4 dalį) darbo užmokesčio skirtumams ir 
atskirčiai įvairiais sutarčių ir sektorių lygmenimis panaikinti, pvz., socialinių partnerių 
įpareigojimas sudaryti susitarimus dėl darbo užmokesčio, reguliariai atlikti tyrimus 
vienodo darbo užmokesčio klausimu, užtikrinti įmonių lygybės planų įgyvendinimą, 
nustatyti kokybinius ir kiekybinius tikslus ir etalonus ir keistis geriausios patirties 
pavyzdžiais, kurie būtų patvirtinti susijusių šalių ir papildyti patirtų kliūčių ir sunkumų 
sąrašu;
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d) nuostatos gerbti lyčių lygybę ir užtikrinti vienodą darbo užmokestį įtraukimą į viešųjų 
pirkimų sutartis;

e) lyčių lygybės ir vienodo moterų ir vyrų darbo užmokesčio politikos įgyvendinimo 
priemonių priėmimą įmonėse;

f) Europos vienodo darbo užmokesčio kokybės sertifikato, kurį įstaigos, įmonės ir 
valdžios institucijos galėtų naudoti, kad parodytų, jog laikosi konkrečių vienodo darbo 
užmokesčio kriterijų, pvz., atlyginimų skaidrumo, sukūrimą bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais ir asociacijomis;

g) parengti lyčių diskriminacijos ir diskriminacijos darbo užmokesčio srityje panaikinimo 
pavyzdžių sąrašą;

h) teikti informaciją ir gaires praktiniais darbo užmokesčio skirtumų naikinimo 
klausimais;

i) sukurti skaidraus ir nešališko darbo įvertinimo sistemas, kurias taikant būtų 
įvertinama, ar darbo aprašymai ir darbo užmokesčio kriterijai yra nediskriminaciniai;

53. siūlo, kad Europos Parlamentas teiktų apdovanojimą „Europos moterys ir verslas“, kuris 
galėtų būti teikiamas darbdaviams (įmonėms, įstaigoms ir valdžios institucijoms), 
pirmaujantiems moterų skatinimo, moterų vadovių rėmimo ir vienodo darbo užmokesčio 
mokėjimo srityse;

54. mano, kad būtina tinkamai aiškinti ir įgyvendinti Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 
157 straipsnio 1 ir 2 dalis ir atitinkamai pataisyti susijusią direktyvą ES lygmeniu, o 
įgyvendinant ir taikant – nacionaliniu lygmeniu;

55. yra įsitikinęs, kad būtina geriau ir sparčiau taikyti atitinkamos direktyvos, susijusios su 
lygių galimybių organizacijomis ir socialiniu dialogu, nuostatas dėl darbo užmokesčio 
skirtumų faktinio panaikinimo valstybių narių, socialinių partnerių ir lygių galimybių 
organizacijų taikomomis priemonėmis;

56. atsižvelgdamas į ekonominę krizę ir demografinius pokyčius mano, jog vienodas moterų 
ir vyrų atlyginimas už vienodą darbą ir nediskriminavimas darbo užmokesčio srityje yra 
itin svarbūs konkurencingumui, ekonomikos augimui ir siekiant užtikrinti, kad moterys 
Europos Sąjungoje galėtų gyventi oriai;

57. tvirtina, kad darbuotojų ir darbdavių organizacijos ir kitos atitinkamos institucijos, pvz., 
vyriausybinės lyčių lygybės komisijos, turėtų dalyvauti nustatant politikos kryptis ir 
priemones pagal valstybių narių nacionalines lygybės darbe programas; mano, jog jiems 
dalyvaujant turėtų būti siekiama užtikrinti geresnį geriausios patirties pavyzdžių ir teisės 
aktų dėl vienodo užmokesčio skatinimo supratimą ir jų skelbimą ir sukurti šių teisės aktų 
įgyvendinimo stebėsenos ir priežiūros sistemas;

58. ragina Komisiją pateikti Europos Parlamentui analizę, iš kurios būtų matyti, kurie ES ir 
(arba) nacionaliniai teisės aktai būtų tinkami siekiant kiek galima greičiau stipriai 
sumažinti darbo užmokesčio skirtumus.
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