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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2006–2010 m. Moterų ir vyrų lygybės gairių įgyvendinimo rezultatų vertinimo ir 
rekomendacijų dėl tolesnių veiksmų
(2009/2242(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalies antrą 
pastraipą ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 157 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Moterų ir vyrų lygybės gairės 2006–2010“ 
(COM(2006)0092)1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos ataskaitą „Moterų ir vyrų lygybė 
(2010 m.)“ (COM(2009)0694),

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 7 d. Komisijos komunikatą „Link Bendrijos pagrindų 
strategijos dėl lyčių lygybės (2001–2005)“ (COM(2000)0335) ir į Komisijos 2000, 2001, 
2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ir 2009 m. metines ataskaitas dėl vyrų ir moterų 
lygybės Europos Sąjungoje (atitinkamai COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, 
COM(2007)0049, COM(2008)0010 ir (COM(2009)0077)),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių, ypač moterų teisių, srities teisines 
priemones, visų pirma į Konvenciją dėl moterų visų diskriminacijos formų panaikinimo 
(angl. CEDAW) ir į kitas JT kovos su smurtu prieš moteris priemones, pvz., Pasaulinėje 
žmogaus teisių konferencijoje priimtą Vienos deklaraciją ir veiksmų programą, Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 1993 m. gruodžio 20 d. rezoliuciją Nr. 48/104 dėl smurto 
prieš moteris panaikinimo, 2004 m. vasario 19 d. rezoliuciją Nr. 58/147 dėl smurto prieš 
moteris šeimoje panaikinimo, 2003 m. sausio 30 d. rezoliuciją Nr. 57/179 dėl priemonių, 
kurių reikia nusikaltimams prieš moteris dėl garbės panaikinti, 1998 m. vasario 2 d. 
rezoliuciją Nr. 52/86 dėl nusikaltimų prevencijos ir baudžiamosios teisės priemonių, 
taikomų siekiant panaikinti smurtą prieš moteris,

– atsižvelgdamas į Pekine 1995 m. rugsėjo 15 d. vykusioje ketvirtojoje Pasaulinėje 
konferencijoje moterų klausimais priimtą veiksmų programą ir savo 2000 m. gegužės 
18 d. rezoliuciją dėl Pekino veiksmų programos įgyvendinimo2 ir 2005 m. kovo 10 d. 
rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų po Ketvirtosios pasaulinės moterų konferencijos –
veiksmų platforma (Pekinas ir 10)3,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus 2006 m. spalio 9 d. pranešimą 
„Nuodugnus visų formų smurto prieš moteris tyrimas“,

                                               
1 OL C 104, 2006 5 3, p. 19.
2 OL C 59, 2001 2 23, p. 258.
3 OL C 320 E, 2005 12 15, p. 247.
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– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo mėn. JT Generalinės Asamblėjos Moterų padėties 
komisijos 49-osios sesijos metu patvirtintą baigiamąją ataskaitą,

– atsižvelgdamas į protokolą, susijusį su Afrikos moterų teisėmis, dar vadinamą Maputo 
protokolu, kuris įsigaliojo 2005 m. spalio 26 d. ir kuriame aiškiai teigiama, kad bet 
kokios lyties organų luošinimo formos yra draudžiamos,

– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 
Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo, kuria skatinamas aktyvesnis moterų dalyvavimas 
užkertant kelią ginkluotiems konfliktams ir kuriant taiką,

– 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 Komisijos 2008 m. spalio 3 d. pateiktą pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir 
moteris principo taikymo ir direktyvos 86/613/EEB panaikinimo (COM(2008)0636),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2008 m. spalio 3 d. pateiktą pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 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 (COM(2008)0637),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2008 m. spalio 3 d. ataskaitą „Barselonos tikslų, susijusių su 
ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugomis, įgyvendinimas“ (COM(2008)0638),

– atsižvelgdamas į Komisijos patariamojo Moterų ir vyrų lygių galimybių komiteto 2003 m. 
gegužės mėn. pranešimą dėl lyties aspekto integravimo į valstybių narių biudžetus,

– atsižvelgdamas į patariamojo Moterų ir vyrų lygių galimybių komiteto 2007 m. kovo 22 d. 
nuomonę dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl strategijų, siekiančių užkirsti 
kelią prekybai vaikais ir moterimis, kuriems kyla seksualinio išnaudojimo pavojus2,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl moterų imigracijos: imigrančių 
vaidmuo ir padėtis Europos Sąjungoje3,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2006 m. kovo 23 ir 24 d. susitikime patvirtintą 
Europos lyčių lygybės paktą,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės gairių 
2006–2010 m.4,

                                               
1 OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
2 OL C 287 E, 2006 11 24, p. 75.
3 OL C 313 E, 2006 12 20, p. 118.
4 OL C 301 E, 2007 12 13, p. 56.
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– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl moterų vaidmens pramonėje1,

– atsižvelgdamas į savo 2008 rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės (2008 m.)2,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. lapkričio 18 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
dėl vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymo3,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl socialinės ekonomikos4 ,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl smurto prieš moteris 
panaikinimo5,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl prekybos žmonėmis 
prevencijos6,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės 
Europos Sąjungoje (2009 m.)7,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi politinėje sferoje ir moterų gyvenime vis dar tebesama didelės nelygybės, nors 
moterų ir vyrų lygybė yra visuotinė žmogaus teisė ir pagrindinis Europos Sąjungos 
principas, jau ilgą laiką įtvirtinamas Sutartyse,

B. kadangi įgyvendinant lygias moterų ir vyrų teises ir galimybes turi būti daroma visuotinė 
socialinė pažanga, o ne žengiama atgal,

C. kadangi iš tikrųjų padaryta nedidelė pažanga, nors Lygybės gairėse 2006–2010 m. aiškiai 
apibrėžti pagrindiniai moterų ir vyrų lygybės aspektai,

D. kadangi nuo dabartinės ekonominės ir socialinės krizės ypač nukentėjo moterys; dėl jos 
ypač padidėjo nelygybė ir diskriminacija,

E. kadangi Europos Sąjungoje dauguma iš 85 milijonų skurstančių žmonių – moterys, kurios 
atsiduria tokioje padėtyje dėl tokių reiškinių kaip nedarbas, laikinas įdarbinimas, menki 
atlyginimai, nepakankamo minimaliam pragyvenimui dydžio pensijos ir menkos 
galimybės gauti kokybiškas viešąsias paslaugas įvairiose srityse,

F. kadangi vidutinio moterų ir vyrų atlyginimo skirtumai visoje Europos Sąjungoje vis 
didėja ir vidutiniškai siekia 17 %, ir kadangi ryškėja netiesioginės diskriminacijos 
didėjimo tendencija, o nedarbas auga ir tai turi pasekmių moterims ir mergaitėms,

                                               
1 OL C 41 E, 2009 2 19, p. 73.
2 OL C 295 E, 2009 12 4, p. 35.
3 OL C 16 E, 2010 1 22, p. 21.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0062.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2009)0098.
6 Priimti tekstai, P7_TAPROV(2010)0018.
7 Priimti tekstai, P7_TAPROV(2010).
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G. kadangi tam tikros moterų grupės, pvz., pagyvenusios moterys, moterys, besirūpinančios 
nuo jų priklausomais asmenimis, imigrantės, mažumoms priklausančios moterys, 
turinčios negalią, kalinės ir pan., tampa daugialypės diskriminacijos aukomis,

H. kadangi būtina užtikrinti lygias galimybes naudotis ištekliais, teisėmis ir galiomis, o tam 
reikia struktūrinių ir kultūrinių pokyčių, atsisakyti stereotipų ir propaguoti lygybę,

I. kadangi dabartinės problemos ir įgyta patirtis rodo, kad moterų teises  reikia geriau 
koordinuoti, plačiau viešinti ir veiksmingiau propaguoti atsižvelgiant į įvairias realijas,

J. kadangi, nors Pekino veiksmų programos 15-ųjų metinių proga priimta rezoliucijų, reikia 
dar daug nuveikti, kad jos būtų praktiškai įgyvendintos,

K. kadangi šie metai – Europos kovos su skurdu metai, ir tai turi atsispindėti politikoje ir 
bendruose suderintuose veiksmuose, kuriais būtų siekiama iš tikrųjų pakeisti dabartinę 
padėtį,

L. kadangi minimos 100-osios kovo 8-osios paskelbimo tarptautine moters diena metinės ir 
kadangi svarbu įtraukti moteris ir jų organizacijas į lygybės propagavimą ir į kovą su 
diskriminacija ir nelygybe,

Instituciniu lygmeniu

1. siūlo, kad naująją Europos Sąjungos moterų ir vyrų lygybės strategiją sudarytų Pekino 
veiksmų programa pagrįsta veiksmų programa ir politinis įsipareigojimas, atsižvelgiant į 
tai, kad moterų ir mergaičių teisės – nedaloma, neatskiriama ir integrali visuotinių 
žmogaus teisių dalis;

2. pabrėžia, kad svarbu, jog Taryba, pasikonsultavusi su Parlamentu, priimtų Europos 
Komisijos pasiūlytą naują lyčių lygybės strategiją, kad ši įgautų pakankamai politinio 
svorio ir duotų naują postūmį lyčių lygybės politikai;

3. siūlo, kad kasmet vyktų trišalis Tarybos, Komisijos ir Parlamento susitikimas vyrų ir 
moterų lygybės strategijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje pažangos klausimais;

4. pabrėžia, kad labai svarbu kasmet organizuoti konferenciją vyrų ir moterų lygybės 
klausimais, kurioje dalyvautų įvairių valstybių narių moterų organizacijos ir profesinės 
sąjungos, Parlamento nariai, Europos Komisijos, Tarybos ir nacionalinių parlamentų 
nariai, kiekvienais metais skiriant ypatingą dėmesį iš anksto pasirinktai temai;

5. primygtinai ragina, kad Europos lyčių lygybės institutas pradėtų veikti visu pajėgumu ir 
kad būtų parengti rodikliai, kuriuos pasitelkiant būtų galima vykdyti stebėseną vyrų ir 
moterų lygybės klausimais visose srityse;

6. mano, kad kai atliekamas Komisijos ir Tarybos pasiūlymų socialinio poveikio vertinimas, 
į jį reikia įtraukti moterų ir vyrų lygybės vertinimą;

7. pabrėžia, jog būtina, kad Europos Komisijos generaliniai direktoratai parengtų 
koordinavimo mechanizmus, kuriais remiantis būtų nuolat stebima moterų ir vyrų 
vienodų teisių ir lygių galimybių politika įvairiausiose srityse; 
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8. pabrėžia, kad labai svarbu, jog lyčių lygybės aspektas būtų integruojamas į politiką 
įvairiose srityse, pvz., į ekonomiką, finansus, verslą ir socialinius reikalus, ir kad biudžeto 
analizė remtųsi vyrų ir moterų lygybės aspektu; ragina Komisiją ir valstybes nares 
vykdyti gerosios patirties pavyzdžių sklaidą;

9. pabrėžia, kad reikia, jog Komisija ir valstybės narės taikytų dvejopą strategiją, pagal 
kurią būtų laikomasi integruoto požiūrio į vyrų ir moterų lygybę ir pagal kurią būtų toliau 
imamasi konkrečių veiksmų, įskaitant teisėkūrą biudžeto lėšų skirstymo, tęstinumo ir 
kontrolės srityse, siekiant užtikrinti, kad politika duotų apčiuopiamų rezultatų;

10. pabrėžia, kad būtina jog įvairūs parlamentiniai komitetai ir delegacijos, įskaitant ir 
Europos Parlamentą, skirtų ypatingą dėmesį lygybės klausimams;

Teminės sritys – tikslai

11. pabrėžia, kad labai svarbu tęsti ES pirmininkavusios Švedijos atliktą Pekino veiksmų 
programos (Pekinas +15) analizę ir ja remiantis ne tik parengti tinkamus rodiklius, bet 
taip pat nustatyti tikslus ir patvirtinti reikiamą politiką 12-oje numatytų sričių:

–moterys ir skurdas,
– moterų švietimas ir profesinis mokymas,
– moterys ir sveikata,
–smurtas prieš moteris,
– moterys ir ginkluoti konfliktai,
– moterys ir ekonomika,
– moterys valdžioje ir sprendimų priėmimas,
– instituciniai moterų pažangos mechanizmai,
– moterų teisės,
– moterys ir žiniasklaida,
– moterys ir aplinka,
– mergaitės;

12. mano, kad reikia teikti pirmenybę kovai su skurdu ir peržiūrėti makroekonomikos, 
pinigų, socialinę ir darbo politiką, kuri nulemia skurdą, siekiant užtikrinti moterims 
ekonominį ir socialinį teisingumą, parengti strategijas, kuriomis būtų propaguojamas 
teisingas pajamų pasidalinimas, užtikrinamos minimalios pajamos, orumo nežeidžiantys 
atlyginimai ir pensijos, sukuriama pakankamai su teisėmis suderinamų darbo vietų 
moterims, sudaromos galimybės visoms moterims ir mergaitėms gauti kokybiškų viešųjų 
paslaugų, pagerinama socialinė apsauga ir rūpybos paslaugos, pvz., lopšeliai, darželiai, 
dienos centrai, bendruomenės laisvalaikio centrai ir pagalbos šeimoms tarnybos, ir 
užtikrinamas jų prieinamumas visoms moterims, vaikams ir pagyvenusiems asmenims;

13. mano, kad reikia skubiai pradėti kovą su diskriminacija atlyginimų srityje ir peržiūrėti 
šiuo metu galiojančią direktyvą, parengti sektorių planus, kuriuose būtų numatyti etapai ir 
tiksliai apibrėžti tikslai, siekiant panaikinti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją arba 
paskatinti kolektyvines derybas ir parengti patarėjų lyčių lygybės klausimais bei lyčių 
lygybės įgyvendinimo planus įmonėms ir kitoms darbo vietoms;
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14. ragina imtis daugiau veiksmų, ugdyti sąmoningumą ir gerinti priežiūrą darbo vietose, 
siekiant užtikrinti geresnes moterų darbo sąlygas, atsižvelgiant į darbo laiką, teises į 
motinystės ir vaiko priežiūros atostogas, darbo, šeimos ir asmeninio gyvenimo derinimą, 
ir skatinti plačiau taikyti motinystės ir vaiko priežiūros atostogas, jas visiškai apmokant, 
įteisinti apmokamas tėvystės atostogas ir kovoti su reiškiniais, kurie trukdo įgyvendinti 
minimus aspektus;

15. mano, kad reikia vykdyti politiką ir priemones, skirtas smurtui prieš moteris panaikinti 
visose srityse, ir propaguoti moterų teises, kovoti su lyčių stereotipais ir bet kokia 
diskriminacija visuomenėje ir šeimoje, įskaitant švietimą, profesinį mokymą, žiniasklaidą 
ir politinį gyvenimą; pabrėžia švietimo ir lygybės propagavimo politikos svarbą;

16. mano, kad būtina sutelkti reikiamą dėmesį į moterų, dirbančių kartu su sutuoktiniu žemės 
ūkio, amatų, prekybos, žuvininkystės ir smulkaus šeimos verslo sektoriuose, padėtį, nes 
šiuose sektoriuose moterys daug labiau pažeidžiamos nei vyrai, ir siekti priimti naujas 
priemones, kuriomis būtų apsaugoma motinystė, panaikinama netiesioginė 
diskriminacija, užtikrinama apsauga ir socialinė apsauga, taip pat kitos moterų teisės, 
įskaitant individualų verslą turinčias moteris;

17. pabrėžia, kad svarbu visoms moterims užtikrinti galimybę naudotis savo lytinėmis ir 
reprodukcinėmis teisėmis, ypač galimybę naudotis kontracepcija ir nėštumo nutraukimu, 
nemokamomis konsultacijomis dėl nėštumo nutraukimo ir informacija apie savo teises 
bei teikiamas paslaugas; pabrėžia, kad labai svarbūs veiksmai, skirti padėti vyrams 
suvokti jų atsakomybę lytiniu ir reprodukciniu požiūriu;

18. mano, kad reikėtų ypatingą dėmesį skirti vystymuisi, taikai ir solidarumui su moterimis, 
visų pirma su moterimis, kurios yra neteisybės, diskriminacijos, bado, skurdo, prekybos 
žmonėmis ir bet kokios formos smurto aukos,  visame pasaulyje;

19. ragina atsižvelgti į neseniai Europos Parlamento priimtas  2010 m. vasario 10 d. 
rezoliucijas dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir moterų ir vyrų lygybės Europos 
Sąjungoje;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Šiemet 2006–2010 m. Lygybės gairių galiojimas baigiasi; Europos Komisija nurodė, kad ji 
rengia naują lyčių lygybės strategiją.

Kadangi išgyvename didelę ekonominę ir socialinę krizę, kuri turi rimtų pasekmių moterims, 
būtina imtis atsargumo priemonių, kad nebūtų žengiama atgal, ir iš esmės įgyvendinti 
Europos kovos su skurdu metų idėją. 

Šiai metais minime dvi sukaktis: Pekino konferencijos 15-os metų sukaktį ir Tarptautinės 
moters dienos 100-o metų sukaktį. Šios dvi sukaktys yra svarbios gairės moterų emancipacijai 
ir tiek didelių, tiek mažų per XIX ir XX a. išaugusių kovų rezultatas. 

ES pirmininkavusi Švedija parengė 1995 m. Pekine surengtos Ketvirtosios pasaulinės 
konferencijos moterų klausimais dokumento – Pekino deklaracijos ir veiksmų programos dėl 
lyčių lygybės, vystymosi ir taikos – įgyvendinimo Europos Sąjungos lygmeniu dokumentą.

Rengdamas šį pranešimą, atsižvelgdamas į minėtus faktus, Europos Parlamento Moterų teisių 
ir lyčių lygybės komitetas 2010 m. sausio 28 d. Briuselyje surengė klausymą lyčių lygybės 
strategijos tema, kuriame dalyvavo įvairūs specialistai ir Europos Sąjungos moterų 
organizacijos, išsakę požiūrį, kad reikia didesnės pažangos siekiant iš tikrųjų įgyvendinti 
moterų ir vyrų lygybę ir užtikrinti moterų teisių kaip pagrindinių žmogaus teisių apsaugą ir 
propagavimą.

Trumpa istorinė kovos už moterų teises apžvalga – 100-sios Tarptautinės moters dienos ir 
15-osios Pekino konferencijos metinės 

1910 m. įžymios vokiečių revoliucionierės ir aktyvistės Claros Zetkin iniciatyva Kopenhagoje 
įvyko 2-oji tarptautinė konferencija moterų klausimais, kurioje pritarta idėjai švęsti tarptautinę 
darbininkių dieną. Kalba ėjo apie demonstracijų už darbininkių emancipaciją ir visuotinį 
balsavimą dieną, kuri žymėjo vis labiau augančio už moterų teises kovojančiųjų judėjimo, 
siekiančio geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų, kulminaciją, iškėlė protestus į politinį lygmenį 
ir pavertė simboliškai švenčiamą dieną veiksmų ir viso pasaulio moterų susivienijimo dėl 
ekonominės, socialinės ir politinės emancipacijos programa.

Visgi prabėgo daug metų nuo Tarptautinės moters dienos paskelbimo (1910 m.) iki jos 
pripažinimo Jungtinių Tautų organizacijoje.

1972 m. kovo mėn. komunistų partijai priklausanti Suomijos parlamento narė ir antroji 
Tarptautinės demokratinės moterų federacijos (angl. WIDF) prezidentė Hertta Kuusinen 
Moterų padėties komisijai pasiūlė, kad JTO paskelbtų „tarptautinius moters metus“, siekiant 
atkreipti Jungtinių Tautų ir pasaulio dėmesį į moterų padėtį ir specifines jų problemas. Šį 
siūlymą palaikė kitos moterų organizacijos ir Moterų padėties komisija rekomendavo JTO 
Generalinei Asamblėjai paskelbti 1975-uosius tarptautiniais moters metais – 1972 m. 
gruodžio mėn. tam buvo pritarta.



PE439.237v01-00 10/13 PR\806008LT.doc

LT

Šie JTO sprendimai dėl Tarptautinių moters metų (1975 m.) ir Moters dešimtmečio (1975–
1985 m.) įkvėpė tolesnius veiksmus visame pasaulyje.

1995 m. Pekine įvyko Ketvirtoji pasaulinė konferencija moterų klausimais, kurioje priimtas 
dokumentas „Pekino deklaracija ir veiksmų programa dėl lyčių lygybės, vystymosi ir taikos“.

Šiais Tarptautinės moters dienos paskelbimo 100-o metų sukakties metais JTO pasirinko temą 
„Vienodos teisės, lygios galimybės: visuotinė pažanga“. Metas įvertinti, kaip siekiama Pekino 
+ 15 tikslo „Lyčių lygybė, vystymasis ir taika“, kurį Jungtinės Tautos pasirinko moterims 
skirto dešimtmečio tema.

Europos Sąjungoje įvairiose sutartyse pripažinta, kad moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinis 
Sąjungos principas ir visuotinė žmogaus teisė, tačiau politinėje tikrovėje ir moterų gyvenime 
vis dar išryškėja didelė nelygybė, nepaisant per daugelį metų priimtų skaitlingų direktyvų ir 
rezoliucijų dėl kovos su diskriminacija.

2006–2010 m. Moterų ir vyrų lygybės gairės  ir dabartinė padėtis

Nors 2006–2010 m. Moterų ir vyrų lygybės gairės  ir nušvietė pagrindinius moterų ir vyrų 
lygybės aspektus, joms pritrūko reikiamo politinio svorio, kad jos būtų praktiškai 
įgyvendintos, todėl pasiekta pažanga – nedidelė. Tai lėmė ir Bendrijos politikos 
nenuoseklumas. Ši politika lėmė, kad skurde vargsta daugiau nei 85 milijonai žmonių, kurių 
dauguma – moterys ir vaikai, atsidūrę tokioje padėtyje dėl tokių reiškinių kaip nedarbas, 
laikinas įdarbinimas, menki atlyginimai, nepakankamo minimaliam pragyvenimui dydžio 
pensijos ir dėl menkų galimybių gauti kokybiškų viešųjų paslaugų.

Be to, moterys ypač nukentėjo nuo dabartinės ekonominės ir socialinės krizės; dėl jos 
nelygybė ir diskriminacija ypač padidėjo. Vidutinio moterų ir vyrų atlyginimo skirtumai 
Europos Sąjungos lygmeniu vis didėja ir vidutiniškai siekia 17%; ryškėja netiesioginės 
diskriminacijos didėjimo tendencija, o nedarbas auga ir tai turi pasekmių moterims ir 
mergaitėms.

Nors pastaraisiais metais sukurta darbo vietų, ypač jaunimui ir moterims, tai – daugiausia 
laikinas ir menkai apmokamas darbas, nesuderinamas su žmogaus teisėmis, ypač motinystės 
požiūriu, o tai taip pat turi įtakos mažam gimstamumui. Tam tikros moterų grupės, pvz., 
pagyvenusios moterys, moterys, besirūpinančios nuo jų priklausomais asmenimis, migrantės, 
mažumoms priklausančios moterys, turinčios negalią, kalinės ir pan., tampa daugialypės ir 
ypač didelės diskriminacijos aukomis.

Smurto lygis išlieka aukštas, o skurdas, nedarbas ir diskriminacija sąlygoja, kad įvairiose 
Europos Sąjungos šalyse ir toliau vyksta, ar netgi plečiasi, prekyba moterimis ir vaikais, kurie 
verčiami užsiimti prostitucija, – šias problemas reikia skubiai spręsti.

Priemonės instituciniu lygmeniu

Nors įvairių valstybių narių vykdoma lyčių lygybės politika pasiekusi nevienodus išsivystymo 
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etapus, būtina užtikrinti lygias galimybes naudotis ištekliais, teisėmis ir galia, o dėl to reikia 
struktūrinių ir kultūrinių pokyčių, atsisakyti stereotipų ir propaguoti lygybę, kad įgyvendinant 
lyčių lygybę būtų daroma pažanga, o ne žengiama atgal.

Dabartinės problemos ir įgyta patirtis rodo, kad moterų teisių klausimais reikia geresnio 
koordinavimo, sklaidos ir propagavimo, įtraukiant moterų organizacijas į kovą su 
diskriminacija ir nelygybe.

Dėl to labai svarbu, kad naująją Europos Sąjungos moterų ir vyrų lygybės strategiją sudarytų 
Pekino veiksmų programa pagrįsta veiksmų programa ir politinis įsipareigojimas ir kad ją, 
pasikonsultavusi su Parlamentu, priimtų Taryba, siekiant, kad strategija įgautų reikiamo 
politinio svorio ir užtikrintų naują postūmį lyčių lygybės politikai, atsižvelgiant į tai, kad 
moterų ir mergaičių teisės – nedaloma, neatskiriama ir integrali visuotinių žmogaus teisių 
dalis.

Taip pat siūloma, kad kasmet vyktų trišalis Tarybos, Komisijos ir Parlamento susitikimas 
vyrų ir moterų lygybės strategijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje pažangos klausimais. 
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad būtina įtraukti moteris ir jų organizacijas į šį procesą, siūloma 
kasmet organizuoti konferenciją lyčių lygybės klausimais, kurioje dalyvautų įvairių valstybių 
narių moterų organizacijos ir profesinės sąjungos, Parlamento nariai, Europos Komisijos, 
Tarybos ir nacionalinių parlamentų nariai, kiekvienais metais skiriant ypatingą dėmesį iš 
anksto pasirinktai temai.

Būtina primygtinai raginti, kad Europos lyčių lygybės institutas pradėtų veikti visu pajėgumu 
ir kad būtų parengti rodikliai, kuriuos pasitelkiant būtų galima vykdyti stebėseną vyrų ir 
moterų lygybės klausimais visose srityse. Europos Komisijos generaliniai direktoratai turi 
parengti koordinavimo mechanizmus, kuriais remiantis būtų nuolat stebima moterų ir vyrų 
vienodų teisių ir lygių galimybių politika.

Taip pat reikėtų pabrėžti, kad labai svarbu lyčių lygybės aspektą integruoti į politiką įvairiose 
srityse, pvz., į ekonomiką, finansus, verslą, socialinius reikalus ir biudžetą. Komisija ir 
valstybės narės raginamos vykdyti gerosios patirties pavyzdžių sklaidą ir pranešti apie 
sistemingus moterų teisių pažeidimus, ypač dirbančių moterų ir ypač „premijų už 
produktyvumą“, „kokybės“, „produktyvumo“ arba „stropumo“ aspektais, dėl kurių visuomet 
susidaro kliūtys pasinaudoti teisėmis į motinystę ir vaiko priežiūrą ir prižiūrėti vaikus ar kitus 
priklausomus asmenis, taip pat kliūtys profesinių sąjungų ir politinėms teisėms.

Nereikėtų pamiršti, kad būtina taikyti dvejopą strategiją, į kurią būtų integruotas vyrų ir 
moterų lygybės aspektas ir pagal kurią būtų imamasi tolesnių konkrečių veiksmų, įskaitant 
teisėkūrą, biudžetą ir kontrolę, ir kad jei atliekamas politinių pasiūlymų socialinio poveikio 
vertinimas, į jį reikia įtraukti moterų ir vyrų lygybės vertinimą.
Įskaitant ir Europos Parlamentą, reikia, kad įvairiausiose srityse įvairūs parlamentiniai 
komitetai ir delegacijos skirtų ypatingą dėmesį lygybės klausimams.

Teminės sritys – tikslai

Reikia, kad moterų ir vyrų vienodos teisės ir lygios galimybės būtų praktiškai įgyvendinamos 
ir daroma visuotinė socialinė pažanga, o ne žengiama atgal. Todėl labai svarbu tęsti ES 
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pirmininkavusios Švedijos atliktą Pekino veiksmų programos (Pekinas +15) analizę ir ja 
remiantis ne tik parengti tinkamus rodiklius, bet taip pat nustatyti tikslus ir patvirtinti reikiamą 
politiką programoje numatytų 12-oje sričių.

Esant tokiai krizės padėčiai, svarbu kuo skubiau suteikti pirmenybę kovai su skurdu ir 
peržiūrėti makroekonomikos, pinigų, socialinę ir darbo politiką, kuri nulemia skurdą, siekiant 
užtikrinti moterims ekonominį ir socialinį teisingumą, parengti strategijas, kuriomis būtų 
propaguojamas teisingas pajamų pasidalinimas, užtikrinamos minimalios pajamos, orumo 
nežeidžiantys atlyginimai ir pensijos, sukuriama pakankamai su teisėmis suderinamų darbo 
vietų moterims, sudaromos galimybės visoms moterims ir mergaitėms gauti kokybiškų 
viešųjų paslaugų, pagerinama socialinė apsauga ir rūpybos paslaugos, pvz., lopšeliai, 
darželiai, dienos centrai, bendruomenės laisvalaikio centrai ir pagalbos šeimoms tarnybos, ir 
užtikrinamas jų prieinamumas visoms moterims, vaikams ir pagyvenusiems asmenims. Taip 
pat būtų galima kurti su teisėmis suderinamas darbo vietas moterims ir prisidėti prie socialinės 
integracijos.

Svarbu paraginti skubiai imtis kovos su atlyginimų ir darbo vertinimo skirtumu priemonių ir 
peržiūrėti šiuo metu galiojančią direktyvą, parengti sektorių planus, kuriuose būtų numatyti 
etapai ir tiksliai apibrėžti tikslai, siekiant panaikinti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, 
arba paskatinti viešas derybas ir parengti patarėjų lyčių lygybės klausimais bei lygybės 
įgyvendinimo planų įmonėms ir kitoms darbo vietoms.

Nepakanka tik pateikti komunikatą, kaip kad Komisija padarė 2007 m. liepos mėn. išleidusi 
komunikatą „Kovoti su moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumu“. Taip pat negalima 
pasitenkinti vien tik atlyginimų skirtumo priežasčių tyrimu. Reikia kuo skubiau pateikti šio 
tyrimo rezultatus ir tikėtis, kad Komisija padarys išvadas ir skubiai pateiks reikiamų 
priemonių moterų ir vyrų atlyginimo skirtumui mažinti.

Reikia daugiau veiksmų, gerinti žinias ir priežiūrą darbo vietose, siekiant užtikrinti geresnes 
moterų darbo sąlygas, atsižvelgiant į darbo laiką, teises į motinystės ir vaiko priežiūros 
atostogas ir jų socialinę funkciją, darbo, šeimos ir asmeninio gyvenimo derinimą, ir skatinti 
plačiau taikyti motinystės ir vaiko priežiūros atostogas, jas visiškai apmokant, įteisinti 
apmokamas tėvystės atostogas ir kovoti su reiškiniais, kurie trukdo įgyvendinti minimus 
aspektus.

Reikia politikos ir priemonių, skirtų smurtui prieš moteris panaikinti visose srityse, ir 
propaguoti moterų teises, kovoti su lyčių stereotipais ir bet kokia diskriminacija visuomenėje 
ir šeimoje, įskaitant švietimą, profesinį mokymą, žiniasklaidą ir politinį gyvenimą, ypač didelį 
dėmesį skiriant švietimo politikai ir lyčių lygybės propagavimui

Būtina sutelkti reikiamą dėmesį į moterų, dirbančių kartu su sutuoktiniu žemės ūkio, amatų, 
prekybos, žuvininkystės ir smulkaus šeimos verslo sektoriuose, padėtį, nes šiuose sektoriuose 
moterys daug labiau pažeidžiamos nei vyrai, ir numatyti priimti naujas priemones, kuriomis 
būtų apsaugoma motinystė, panaikinama netiesioginė diskriminacija, užtikrinama apsauga ir 
socialinė apsauga, taip pat kitos moterų teisės, įskaitant individualų verslą turinčias moteris.

Nors lytinės ir reprodukcinės sveikatos srityje padaryta pažanga, išlieka dar daug problemų, 
todėl svarbu užtikrinti, kad moterys galėtų valdyti savo lytines ir reprodukcines teises.
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Reikia paraginti atsižvelgti į neseniai Europos Parlamento priimtas   2010 m. vasario 10 d. 
rezoliucijas dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje.


