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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje (2012 m.)
(2013/2156(INI))

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Konvenciją dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims,

– atsižvelgdamas į 1949 m. JT konvenciją dėl kovos su žmonių prekyba ir trečiųjų asmenų 
išnaudojimu prostitucijos tikslams,

– atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją ir veiksmų programą, priimtas per 1995 m. rugsėjo 
15 d. ketvirtąją pasaulinę moterų konferenciją ir į kitus susijusius dokumentus, priimtus 
specialiuose Jungtinių Tautų posėdžiuose „Pekinas + 5“ (2000), „Pekinas + 10“ (2005) ir 
„Pekinas + 15“ (2010),

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų 
apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio3,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 
pakeičiančią Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR4,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija),

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą Europos lyčių 
lygybės paktą (2011–2020 m.)5,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Tvirtesnis įsipareigojimas 

                                               
1 OL L 181, 2013 6 29, p. 4.
2 OL L 315, 2012 11 14, p. 57.
3 OL L 338, 2011 12 21, p. 2.
4 OL L 101, 2011 4 15, p. 1.
5 2011 m. kovo 7 d. vykusio Tarybos posėdžio išvadų priedas.
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siekti moterų ir vyrų lygybės. Moterų chartija“ (COM(2010) 0078),

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

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 16 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Moterų ir 
vyrų lygybės strategijos laikotarpio vidurio peržiūra (2010–2015 m.)“ (SWD(2013) 0339),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 8 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Didesnės 
moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas. 2012-ųjų metinė ataskaita“ (SWD(2013) 0171),

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2012 m. parengtą ataskaitą „Pekino 
veiksmų programos srities „Smurtas prieš moteris. Parama aukoms“ įgyvendinimo ES 
valstybėse narėse peržiūra“,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl ekonomikos krizės poveikio 
lyčių lygybei ir moterų teisėms1,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl moterų judumo švietimo 
tikslais ir profesinio judumo Europos Sąjungoje2,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl lyčių stereotipų panaikinimo 
ES3,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. rugsėjo 11 d. rezoliuciją dėl moterų darbo sąlygų paslaugų 
sektoriuje4,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės 
Europos Sąjungoje (2009 m.)5, 2011 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės 
Europos Sąjungoje (2010 m.)6, 2012 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės 
Europos Sąjungoje (2011 m.)7,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

A. kadangi daugelio europiečių, ypač moterų, kurių nedarbo lygis ES27 2012 m. paskutinį 
ketvirtį buvo 10,8 proc., gyvenimo lygis toliau mažėja8;

B. kadangi nuo 2007 m. skurdo ES padaugėjo, o namų ūkių pajamos sumažėjo, 24,2 proc. ES 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0073.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0247.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0074.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0322.
5 OL C 341 E, 2010 12 16, p. 35.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0085.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0069.
8 SWD (2013)171 final.
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gyventojų patiria skurdo arba atskirties grėsmę; kadangi ji ypatingą poveikį daro vaikams, 
kuriuos prižiūri moterys, ir kadangi taip pat padaugėjo moterų nedarbo, namų ūkių, kur 
niekas nedirba, ir skurstančių bedarbių;

C. kadangi ES šiuo metu susiduria su didžiausia ekonomikos ir finansų krize nuo 1930-ųjų 
metų didžiosios depresijos; kadangi šią krizę pagilino vadinamosios taupymo priemonės, 
kurias valstybėms narėms skyrė ES institucijos pagal ekonomikos valdymo politikos 
programas (Stabilumo ir augimo paktas, Europos semestras, paktas „Euro plius“, Biudžeto 
sutartis) ir finansinės paramos programas;

D. kadangi per krizę padaugėjo asmenų, dirbančių ne visą darbo dieną, tai labiausiai įprasta 
moterų įdarbinimo forma (nuo 30,8 proc. 2007 m. išaugo iki 32,1 proc. 2012 m.); kadangi 
taip pat padaugėjo nesavanoriško darbo ne visą darbo dieną ir 2012 m. jis sudarė 24 proc. 
viso moterų darbo ne visą darbo dieną, palyginti su 20 proc. 2007 m.1;

E. kadangi moterims ypač didelį poveikį daro mažų garantijų darbas, jos diskriminuojamos 
skaičiuojant darbo užmokestį ir dažniau dirba ne visą darbo dieną, taigi jos mažiau 
uždirba, gauna mažesnę socialinę apsaugą ir joms sunkiau nei vyrams būti ekonomiškai 
nepriklausomoms ir siekti karjeros;

F. kadangi dėl krizės taikyta politikos kryptis turėjo ypač didelį poveikį pažeidžiamiems 
asmenims, visų pirma moterims; šį poveikį jos patyrė tiesiogiai – prarasdamos darbą, 
sumažėjus darbo užmokesčiui, pensijai ar pašalpoms, ir netiesiogiai – sumažinus viešųjų 
paslaugų ir socialinės rūpybos biudžetus;

G. kadangi dėl keleto veiksnių moterų pajamos sumažėjo ir 2011 m. darbo užmokesčio 
skirtumas pasiekė 16,2 proc. visoje ES ir daugiau kaip 20 proc. Estijoje, Čekijos 
Respublikoje, Austrijoje, Vokietijoje ir Graikijoje2;

H. kadangi sakoma, jog 2011 m. 78 proc. moterų (ir 37 proc. vyrų) kiekvieną dieną dirbo 
namų ūkyje3 ir kadangi lankstus darbo laikas paprastai taikomas darbuotojams, 
dirbantiems ne visą darbo dieną, kurių daugumą sudaro moterys, joms didesnį poveikį nei 
vyrams daro savaitiniai darbo grafiko pokyčiai ir taip sunkiau suderinti darbą ir šeimos 
gyvenimą;

I. kadangi 2012 m. balandžio mėn. Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų Lyčių lygybės ir 
moterų įgalinimo padalinys (JT moterys) ir ES pasirašė supratimo memorandumą; šiame 
memorandume patvirtinama dviejų organizacijų partnerystė ir jų įsipareigojimas skatinti 
pajėgumų didinimą siekiant įtraukti lyčių aspektą į visas politikos sritis bei programas ir 
užtikrinti, kad nacionaliniuose planuose ir biudžetuose būtų pakankamos nuostatos skirtos 
lyčių lygybės įsipareigojimams įgyvendinti4;

Ekonominis nepriklausomumas ir darbo užmokesčio lygybė

                                               
1 SWD (2013)171 final.
2 Didesnės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas. 2010-ųjų metinė ataskaita. Iniciatyva „Europa 2020“
3 Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo ataskaita „Trečiasis gyvenimo kokybės Europoje tyrimas“ 
p. 57
4 Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų Lyčių lygybės ir moterų įgalinimo padalinio (JT Moterys) supratimo 

memorandumas.
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1. pabrėžia, kad darbą lanksčiu grafiku darbuotojai turi pasirinkti neverčiami ir nespaudžiami 
darbdavio; pripažįsta netinkamu lankstumą ir netikrumą dėl sutarties, kurie neužtikrina 
šeimos kūrimo ir tvirtumo;

2. ragina valstybes nares užtikrinti visavertes kolektyvines derybas ir tai, kad privačiame ir 
viešajame sektoriuose jos būtų nepakeičiama priemonė darbo santykiams reguliuoti, 
kovoti su darbo užmokesčio diskriminacija ir lygybei skatinti;

3. ragina valstybes nares gerbti principą „vienodas užmokestis už vienodos vertės darbą“ ir 
sutvirtinti viešuosius darbo inspekcijų mechanizmus, pritaikyti darbo vertės gamybos 
grandinėje matavimo metodus , taip pat įmonėse nustatyti, pavyzdžiui, žemos 
kvalifikacijos ir nekvalifikuotų darbuotojų uždarbį gaunančių darbuotojų grupes, kurias 
sudaro daugiausiai moterys; 

4. ragina valstybes nares kovoti su visais mažų garantijų darbo aspektais laikantis principo, 
kad nuolatinėms darbo vietoms turi būti numatytos tinkamos sutartys, ir patvirtinti 
aktyvaus įdarbinimo politiką siekiant padidinti kokybiškų darbų skaičių ir skatinti darbo 
vietų kūrimą;

5. tvirtai ragina valstybes nares skirti daugiau investicijų viešosioms paslaugoms, visų pirma 
sveikatos paslaugoms, susijusios su lytine ir reprodukcine sveikata;

6. ragina valstybes nares padidinti paramos vaikams biudžetą, kad būtų galima plėtoti dienos 
centrų, lopšelių ir užklasinės veiklos vaikams viešųjų paslaugų teikimo viešuosius tinklus;

Lyčių lygybė priimant sprendimus

7. pabrėžia, kad siekiant skatinti moterų dalyvavimą priimant sprendimus, reikia numatyti 
priemones, skirtas kovai su stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis dėl moterų vaidmens, 
taip pat numatyti konkrečias politikos kryptis, skirtas vienodoms teisėms ir galimybėms 
ekonominiame, socialiniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime (kovoti su neteisėtu ir 
neplanuojamu darbo laiku, mokėti sąžiningą darbo užmokestį ir vienodą atlyginimą ir 
išplėsti vaikų priežiūros, globos centrų bei mokyklų tinklus), taip siekiant sutvirtinti 
moterų dalyvavimą visais socialinio ir politinio gyvenimo lygiais;

Smurtas prieš moteris

8. pastebi dėl vis augančio skurdo ir atskirties, susijusių su vadinamąja taupymo politika, 
padaugėjo prekybos moterimis, seksualinio išnaudojimo ir prostitucijos atvejų ir tai, kad 
yra augančio šeiminio smurto požymių, nes socialinė įtampa šeimose didėja ir moterys 
tampa vis labiau ekonomiškai priklausomos nuo smurtautojų;

9. susirūpinęs pastebi, kad pagal į Europos lyčių lygybės instituto 2012 m. parengtą ataskaitą 
„Pekino veiksmų programos srities „Smurtas prieš moteris. Parama aukoms“ 
įgyvendinimo ES valstybėse narėse peržiūra“ profesinį mokymą ir viešųjų paslaugų, 
asociacijų bei NVO, teikiančių paslaugas moterims, patiriančioms šeiminį smurtą, 
tvarumą labai paveikė vadinamosios taupymo priemonės, dėl kurių šių paslaugų teikimas 
gali nutrūkti; tai būtų apgailėtinas žingsnis atgal vystymosi požiūriu; primena didžiulius 
valstybių narių skirtumus galimybių gauti paramos priemones požiūriu, pavyzdžiui, 
Danijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje yra pakankamas valstybės finansavimas;
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10. rekomenduoja valstybėms narėms sutvirtinti nemokamas visuomenės sveikatos paslaugas 
remiant moteris, patyrusias smurtą, ir priimant daugiau pabėgėlių, taip pat sutvirtinant 
gebėjimus specializuotą pagalbą įvairiomis kalbomis teikti įvairių tautybių moterims;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m., kai buvo įgyvendinama taupymo politika, visų pirma, ekonomikos valdymo politika, 
dėl kurios ES buvo priėmus sprendimą, o trejetas vykdė intervencijas trijose ES valstybėse 
narėse (Graikijoje, Airijoje ir Portugalijoje), pranešėja atkreipė dėmesį į tikras problemas, 
dariusias poveikį kasdieniam daugelio ES moterų gyvenimui.

2012 m. nedarbas išaugo daugiau nei 2,145 milijonų žmonių, palyginti su 2011 m. Skurdo 
riziką patyrė 26 proc. moterų ir 23,9 proc. vyrų.

Milijonai moterų patyrė nedarbą, mažų garantijų darbą, mažėjo tikroji jų uždarbio vertė ir 
teisės į pensiją, jos uždirbdavo mažiau ir buvo diskriminuojamos šiuo požiūriu. Jaunos 
moterys patyrė neužtikrintumą, joms buvo sunku patekti į darbo rinką (nedarbas siekė 
23,1 proc.), darbas buvo nestabilus, taigi kilo grėsmė jų ekonominiam nepriklausomumui, 
kuris itin svarbus siekiant vienodų teisių. Daug moterų ir jaunų moterų turėjo emigruoti, 
siekdamos geresnio gyvenimo.

Daugelis moterų, dirbančių pramonės, prekybos ir socialinių paslaugų sektoriuose, kur darbo 
grafikas intensyvus, o uždarbis mažas, patiria skurdą net ir dirbdamos. Vis daugiau dirbančių 
moterų turi derinti profesinę veiklą ir papildomą darbą, kad uždirbtų pakankamai sau ir savo 
šeimoms, kurios dažnai patiria nedarbą. Moterys taip pat turi susidurti su karčia tiesa, 
prašydamos pagalbos, nes neturi pinigų vaikams maitinti. Kvalifikaciją turinčios techninės ir 
akademinės darbuotojos kenčia nuo vis prastėjančios socialinės bei profesinės padėties ir 
blogėjančios gyvenimo kokybės.
2012 m. ES 25,4 mln. vaikų grėsė skurdo arba socialinės atskirties rizika, o tai – labai didelė 
socialinė problema, paprastai moterys buvo pirmos, kurios ėmėsi su ja kovoti, siekdamos 
sušvelninti poveikį. Viešųjų paslaugų biudžeto mažinimas lėmė, kad sumažėjo galimybių 
gauti švietimą ir sveikatos paslaugas, moterims dažnai būdavo neteikiama tinkama nėštumo 
priežiūra. Socialinių išmokų sumažinimą, kurį patyrė daugelis šeimų, buvo dar sunkiau 
išgyventi neturint darbo.
Taip liaupsinamam poreikiui sutvirtinti moterų politinį, socialinį, kolektyvinį ir kultūrinį 
dalyvavimą kyla aiški grėsmė, visų pirma, kalbant apie moteris žemiausiuose visuomenės 
sluoksniuose.

Akivaizdu, kad nors kiekvienoje šalyje yra nelygybės, ji dar labiau išreikšta lyginant 
skirtingas šalis. Nedarbo rodikliai pietų euro zonoje ir jos pakraščiuose 2012 m. pasiekė 
17,3 proc. vidurkį, o euro zonos centre ir šiaurėje buvo apie 7,1 proc. Skurdas išaugo 
dviejuose trečdaliuose valstybių narių, tačiau ne likusiame trečdalyje.

Sukurtos didelės geografinės vietovės, kur pigus darbas, sudarė galimybę turtą sukaupti 
didžiosiose ekonominėse grupėse, ir daugelis pagrindinių ekonominių bei finansų grupių, 
spręsdamos savo turto kaupimo problemą, pasirinko sunaikinti viešąsias paslaugas vietoj to, 
kad joms būtų grąžintas pelningumas privatizuojant. ES ir keletas nacionalinių vyriausybių 
bandė šias idėjas įgyvendinti.
Tai, ką mes dabar vadiname ekonomikos ir finansų krize, taip pat buvo demokratijos ir lyčių 
lygybės krizė. Per daugelį šimtmečių ir daugelio kartų moterų pasiekimai patyrė krizę.
Pranešėja pabrėžia, kad neįmanoma įgyvendinti šių politikos sričių ir tuo pačiu vengti jų 
poveikio lytims arba jį mažinti, kaip tai dažnai teigiama. Lyčių lygybė ir ši politika kartu 
egzistuoti negali. Todėl pranešime siūlomos šios priemonės, skirtos minėtų ekonominės 
politikos sprendimų sušvelninimui:
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– teisės į darbą, kuriame būtų užtikrintos visos teisės, skatinimas numatant, kad moterų 
kūrybiniais ir gamybiniais gebėjimais būtų remiamasi vienodai visose veiklos srityse ir 
vykdant ekonominį bei socialinį vystymąsi;

– teisės į darbą, kuriame būtų užtikrintos visos teisės, skatinimas panaikinant tiesioginę ir 
netiesioginę diskriminaciją dėl uždarbio ir užtikrinant moterų teisę nepatiriant sunkumų 
derinti darbą ir motinystę;

– uždarbių ir pensijų pakėlimas, užtikrinant atitinkamą socialinės apsaugos lygį, kuris 
apimtų nedarbą, ligą, motinystę ir tėvystę, invalidumą ir senatvę, taip pat visų moterų 
galimybę gauti nemokamas, kokybiškas visuomenės sveikatos paslaugas;

– skurdo ir socialinės atskirties, taip pat prostitucijos ir prekybos moterimis bei vaikais, 
pagrindinių priežasčių ir veiksnių pašalinimas ir didesnis smurtą patyrusias moteris 
remiančių organizacijų bei institucijų finansavimas.


