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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 ir nepateikė jokios teisėkūros iniciatyvos, siekiant 
veiksmingai kovoti su nevienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio problema;

2. 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 vyrų1; pažymi, kad lankstumo ir užimtumo 
garantijų strategija netinka esamiems moterų ir vyrų užimtumo apsaugos ir atlyginimų 
skirtumams panaikinti;

3. mano, kad šie skirtumai turi rimtų padarinių moterų gyvenimui, ypač pensiniame 
amžiuje, nes dėl mažesnių atlyginimų mokamos mažesnės pensijos išmokos, todėl 
moterys (22 proc.) dažniau negu vyrai (16 proc.) senatvėje patiria skurdą;

4. pažymi, kad statistiniai duomenys turi būti nuoseklūs, palyginami, išsamūs, patikslinti 
pagal naujas darbo organizavimo tendencijas ir atsižvelgiant į lyčių aspektą; mano, kad 
vertinant darbo užmokesčio skirtumus reikia atsižvelgti ne tik į skirtingą valandinį darbo 
užmokestį neatskaičius mokesčių, bet ir į kitus individualaus darbo užmokesčio ir 
kvalifikacijos aspektus;

5. yra įsitikinęs, kad būtina imtis priemonių, kurios būtų naudingos su profesija ir darbu 
susijusiems skatinimo ir vystymo tikslams tikrosios lyčių lygybės sąlygomis;

6. mano, kad pirmiausia reikia skatinti naują padalijamosios atsakomybės ir privačiame, ir 
profesiniame gyvenime kultūrą, kuria būtų pakeičiamas tradicinis moterų ir vyrų 
vaidmenų pasiskirstymas;

7. mano, kad reikalingos teisėkūros ir ne teisėkūros priemonės įvairiais lygmenimis, 
siekiant panaikinti darbo užmokesčio skirtumus, horizontaliąją ir vertikaliąją atskirtį ir 
stereotipus dėl tipiškų moteriškų veiklos sričių ir sektorių;

8. ragina valstybes nares sukurti išsamias teisiškai privalomas taisykles, siekiant 
veiksmingai įgyvendinti vienodo atlyginimo už vienodą ir vienodos vertės darbą 
principą;

9. pabrėžia, kad socialiniams partneriams visais lygmenimis tenka svarbus vaidmuo 
derybose dėl kolektyvinių sutarčių spręsti nevienodo moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
problemą;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics.
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10. pažymi, kad tiesioginiai kontaktiniai asmenys Komisijos priemonių klausimais turi būti 
ne tik valstybės narės ir socialiniai partneriai, bet ir lygių galimybių organizacijos;

11. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius imtis priemonių dėl diskriminacijos dėl 
lyties, nevienodų mokymosi galimybių ir darbo rinkos susiskaidymo, taip pat priemonių 
profesiniam ir privačiam gyvenimui veiksmingai suderinti ir visiškam darbo užmokesčio 
skaidrumui užtikrinti;

12. mano, kad, atsižvelgiant į tai, jog pasiekta nedidelė pažanga, valstybės narės turėtų 
apsvarstyti galimybę imtis veiksmingų priemonių prieš tuos darbdavius, kurie pažeidžia 
vienodo darbo užmokesčio principą;

– į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šias rekomendacijas:

13. mano, kad moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus galima panaikinti derinant 
įvairius strateginius planus ir priemones atsižvelgiant į lyčių aspekto integravimo 
principą; tai turėtų būti tokios priemonės:

a) konkrečios priemonės dėl profesijos, mokymo ir tęstinio mokymo bei šeimos ir 
privataus gyvenimo suderinimo;

b) tinkama mokesčių ir pensijų politika;

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;

e) nuostatos gerbti lyčių lygybę ir užtikrinti vienodą darbo užmokestį įtraukimas į 
viešąsias sutartis ir specialaus kokybės sertifikato sukūrimas;

f) įmonių iniciatyvos dėl lyčių lygybės ir vienodo darbo užmokesčio politikos 
įgyvendinimo;

14. mano, kad būtina tinkamai aiškinti ir įgyvendinti SESV 157 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 
atitinkamai pritaikyti susijusią direktyvą ES lygmeniu, o įgyvendinant ir taikant –
nacionaliniu lygmeniu;

15. 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.


