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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES lyčių lygybės politikos indėlio į kovą su nepilnamečių nusikalstamumu 
(2010/2017(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Ekonominės veiklos ir socialinės pažangos vertinimo komisijos, įsteigtos 
2008 m. Prancūzijos vyriausybės, darbus,

– atsižvelgdamas į 1995 m. Pasaulinę žmonijos pažangos ataskaitą, kurioje aptariamas 
Jungtinių Tautų vystymo programos tyrimas „Lyčių lygybės revoliucija“,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 2003 m. ataskaitą apie jaunimo padėtį pasaulyje, ypač 7 
skyrių, skirtą nepilnamečių nusikalstamumui,

– atsižvelgdamas į PSO 2002 m. ataskaitą apie smurtą ir sveikatą pasaulyje,

– atsižvelgdamas į 2005 m. ESBO pranešimą „Padidinti kiekvieno galimybes. Siekiant 
visiems naudingos aktyvios socialinės politikos“,

– atsižvelgdamas į 2001 m. ESBO pranešimą „Dėl Tautų gerovės. Žmogiškųjų ir socialinių 
vertybių vaidmuo“,

– atsižvelgdamas į Didžiajam dvidešimtukui pirmininkaujančios Prancūzijos atliekamus 
parengiamuosius darbus rengiant ataskaitą dėl globalizacijos socialinių pasekmių;

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro 2009 m. birželio 19 d. 
pranešimą „Vaikai ir nepilnamečių justicija. Tobulinimo būdai“, 
CommDH/IssuePaper(2009)1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos 2009 m. gruodžio 15 d. dokumentą 17593/09 
CRIMORG 187,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos (Teisingumo generalinis direktoratas) Europos 
nusikalstamumo prevencijos tinklo veiklą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Nusikalstamumo prevencija Europos Sąjungoje“ 
(COM(2004)165),

– atsižvelgdamas į žaliąją knygą „Gyventojų psichikos sveikatos gerinimas. Europos 
Sąjungos psichikos sveikatos strategijos kūrimas“ (COM(2005)484), kurioje nurodomos 
viešosios išlaidos, kurias dėl vaikų elgesio ir elgsenos patiria baudžiamoji ir teisingumo 
sistemos,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos ekonomikos atkūrimo planas“ 
(COM(2008) 0800) ir į savo 2009 m. kovo 11 d. rezoliuciją šiuo klausimu, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiame 
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pasaulyje vertinti“ (COM(2009) 433 galutinis) ir į su juo susijusius institucinius pokyčius 
(www.beyond-gdp.eu),

– atsižvelgamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų nuomonę dėl Nepilnamečių 
nusikalstamumo prevencijos. Kovos su nepilnamečių nusikalstamumu būdai ir 
nepilnamečių justicijos sistemos vaidmuo Europos Sąjungoje1,

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl nepilnamečių nusikalstamumo: moterų, šeimos ir 
visuomenės vaidmuo2,,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl šeimos gyvenimo ir studijų 
laikotarpio derinimo priemonių, skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms Europos 
Sąjungoje, reglamentavimo sistemos3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

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

Rezoliucijos temos apibūdinimas

A. kadangi kiekviena karta rūpinasi savo paaugliais ir baiminasi dėl jų, o kartais ir bijo jų; 
kadangi pakanka pamatyti, kaip visuomenė elgiasi su paaugliais, ir galima įvertinti jos 
moralines vertybes; kadangi sakoma, kad reikia ištiso kaimo norint išauklėti vaiką, kitaip 
tariant, tėvams auklėjant vaikus šeimoje kartais reikia atitinkamos paramos,

B. kadangi šis nerimas nėra naujas ir kadangi nereikia pamiršti, kad, pasak valstybių narių, 
kalbama apie jaunimo mažumą, nes dauguma paauglių nepatiria didelių problemų 
pereidami iš vaikystės į suaugusiųjų amžių; kadangi reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad 
padaugėjo nusikalstamo elgesio formų, taip pat atsižvelgti į suaugusiųjų nesąmoningumą 
ir labai dideles žinių spragas šiuo klausimu,

C. kadangi nepilnamečių nusikalstamumas jau nebeapsiriboja vien tik smurto prieš kitą 
asmenį veiksmais, vagystėmis, banditizmu, rūkymu, alkoholio ar tokių socialiai priimtų 
narkotikų kaip kanapės vartojimu, sektų įtaka ar savižudybėmis, nuo šiol nusikalstamumas 
apima ir ankstyvą seksualizavimą ir pornografiją, ypač propaguojamus internete, 
pavojingus žaidimus, tokius kaip smaugimo žaidimas (pranc. jeu du foulard), televizijos 
laida „Jackass“, filmuotų smurto scenų dėjimas į internetą (angl. happy slapping), taip pat 
grupinius žaginimus, medžiagas, kurias galima rūkyti, gerti ar leistis į veną, mirtiną savęs 
marinimą ar anoreksijos šlovinimą, t. y. kraštutinumus – paaugliai gali būti ir jų 
iniciatoriai, ir aukos,

D. kadangi minėtieji kraštutinumai kelia dar didesnį nerimą dėl to, kad jiems atsirasti dažnai 
padeda naujosios technologijos, kurios leidžia išlikti anonimiškiems ir nenubaustiems, ir 
tai, kad tiek daug paauglių turi laisvo laiko, nes paauglystė tapo gyvenimo laikotarpiu, 
prasidedančiu anksčiau ir kartais pasibaigiančiu vėliau nei oficialus brandos amžius,

                                               
1 OL C 110, 2006 5 9, p. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283, 2007 m. birželio 21 d.
3 OL C 146 E, 2008 6 12, p. 112.
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E. kadangi nepilnamečių elgesys pažeidžiant normas arba jų smurtas prieš kitus asmenis – tai 
plati tema, kurios kiekviena sudedamoji dalis turi būti išsamiai ir atskirai išnagrinėta prieš 
susiejant įvairius veiksnius tarpusavyje ir taip atskleidžiant šio klausimo ir galimų 
sprendimų sudėtingumą,

F. kadangi šios problemos vertinimas itin priklauso nuo valstybių narių, asmeninių arba 
kolektyvinių įsitikinimų, visuomenės pokyčių, įvairių kategorijų pažeidimų, atrankos 
grupių ir tyrimų metodologijų,

G. kadangi Bendrijos sprendimų lygmeniu nebus galima centralizuoti politinės veiklos šioje 
srityje, tačiau Sąjunga galėtų labiau remti įvairias nacionalines iniciatyvas skirdama lėšų 
vyriausybių, NVO ar geriausios patirties ir informacijos mainų tinklų įgyvendinamiems 
projektams, 

H. kadangi kova su nepilnamečių nusikalstamumu negalima pateisinti asmens laisvių 
apribojimo: „kiekvienas žmogus yra žmogus“, nesvarbu, kokia jo socialinė ir ekonominė 
padėtis, ir todėl kiekvienas pilietis turėtų galėti veikti savo ir kito labui,

I. kadangi Europos Sąjunga ir valstybės narės visuomet siekė dinamiškiausios pasaulyje 
žinių ekonomikos, tačiau prioritetai pasikeitė – būtina turėti sveiku protu grindžiamą 
ekonomiką,

J. kadangi formuojant žmogiškuosius ir socialinius būsimųjų kartų gebėjimus į tėvų 
atsakomybę turėtų būti visų pirma žvelgiama kaip į socialinės sanglaudos klausimą, 
ekonominiais terminais kalbant, norint geriau suvokti lygių galimybių politikos, 
veiksmingos tėvų valdžios įgyvendinimo ir kovos su nepilnamečių nusikalstamumu 
tarpusavio ryšį,

K. kadangi tarptautinės politinės institucijos pabrėžia, kokia svarbi tėvų atsakomybė vaiko 
vystymuisi ir žmogiškųjų ir socialinių gebėjimų formavimui, kaip ir tėvų budrumas bei 
dalyvavimas kovojant su nepilnamečių elgsiu, kai pažeidžiamos normos arba smurtaujama 
prieš kitus; kadangi visgi matome, kad tos pačios institucijos nekelia taip atvirai klausimo 
apie tai, kokios materialinės sąlygos būtinos siekiant faktinės tėvų valdžios, kad vyrai ir 
moterys dėl to nebūtų tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuojami darbo rinkoje arba kad 
jie iš karto arba praėjus kuriam laikui nenukentėtų dėl užslėptos nestabilios nacionalinių 
socialinės apsaugos sistemų būklės,

L. kadangi, nors įmonės visiškai natūraliai tikisi iš savo mokinių ar jaunų darbuotojų ne tik 
techninės ar profesinės kvalifikacijos, bet ir vadinamųjų lanksčių gebėjimų, t. y. 
žmogiškųjų ir socialinių gebėjimų, politinės institucijos nėra tokios atviros kalbėdamos 
apie tiesiogines ar netiesiogines pinigines sąnaudas, patiriamas investuojant į būsimųjų 
kartų minėtųjų gebėjimų formavimą, nepaisant to, kad bet kurios kitos investicijos į 
visuomenės gerovę paprastai vertinamos pasitelkiant BVP,

M. kadangi esama tendencijos vyrams ir moterims taikyti vis didesnius netinkamų lankstumo 
ir užimtumo garantijų reikalavimus, kuriuos diktuoja darbo rinka, nes neva taip galima 
pasiekti didesnį našumą; dėl šios tendencijos kyla klausimų, ar reikėtų Europos Sąjungoje 
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toliau plėtoti konkurencingą socialinę ekonomiką, pritaikytą žmonių poreikiams, kalbant 
apie jų socialinius santykius, ir pirmenybę teikti asmeninei ir kolektyvinei sąžinei, laisvei 
ir atsakomybei,

Tėvų atsakomybė, būsimųjų kartų žmogiškųjų ir socialinių gebėjimų formavimas ir kova su 
nepilnamečių nusikalstamumu

N. kadangi, remiantis Visuotine žmogaus teisių deklaracija, motinoms ir vaikams suteikiama 
ypatinga globa ir parama ir tėvai turi pirmumo teisę parinkti savo vaikams mokymą,

O. kadangi, nors šeima yra neginčytinai pirmoji socializuojanti vaiko aplinka, padedanti 
suvokti pasaulį ir skatinanti jo elgesį, tačiau šiandien tai jau ne vienintelė ir net ne 
visuomet pati svarbiausia aplinka,

P. kadangi neatsižvelgus į sąlygas sunku sugrupuoti priežastis, pastūmėjančias nepilnametį į 
nusikalstamą elgesį, nes socialiai netinkamą ir galiausiai nusikalstamą elgesį kiekvienu 
atveju lemia individualios ir specifinės aplinkybės – jas formuoja gyvenimo patirtis ir 
pagrindinė aplinka, kurioje vystosi kiekvienas vaikas ir paauglys: šeima, mokykla, 
draugai, taip pat platesniu požiūriu socialinė ir ekonominė aplinka, kurioje jis gyvena,

Q. kadangi vaiko emocinis ir socialinis elgesys formuojasi daugiausia pirmaisiais gyvenimo 
metais, ypač per ryšius su motina, tėvu arba suaugusiuoju, kuris rūpinasi vaiku,

Materialinės sąlygos, kurių reikia norint užtikrinti asmeninę laisvę ir tėvų atsakomybę 
formuojant būsimųjų kartų žmogiškuosius ir socialinius gebėjimus ir kovojant su 
nepilnamečių nusikalstamumu

R. kadangi reikėtų apsvarstyti darbo namuose klausimą atsižvelgiant į diskriminacijos 
sąvoką, susijusią su skirtingu darbo užmokesčiu (angl. gender pay gap), kuris turi įtakos 
išėjimui motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir šeimos atostogų, siekiant nustatyti, ar 
tokiais atvejais diskriminuojama dėl lyties; 

S. kadangi būtina Europos lygmeniu apibrėžti daugialypės diskriminacijos sąvoką 
vadovaujantis BVP rodikliais,

T. kadangi būtina suteikti žodį paaugliams, kad jie galėtų pasakyti, ko jie tikisi iš 
visuomenės, siekiant, kad nebūtų aklos ir neapgalvotos represyvios politikos, kaip matyti 
iš Slovakijos vyriausybės įgyvendinto Europos projekto „Ar žinote, kur dabar yra jūsų 
vaikas?“, kuris yra prevencijos priemonė ir yra skirtas tėvams supažindinti,

U. kadangi Pasaulio moterų judėjimas turi patirties, iš kurios matyti, kad naudinga kreiptis į 
motinas, gyvenančias probleminiuose miesto rajonuose, siekiant, kad jos aktyviai 
dalyvautų rengiant, diegiant, vykdant ir vertinant viešąją kovos su nepilnamečių 
nusikalstamumu politiką,

V. kadangi šioje rezoliucijoje konkrečiai svarstomas įvairių krypčių nacionalinės ir Bendrijos 
politikos lygių galimybių srityje ir veiksmingos tėvų valdžios vykdymo tarpusavio ryšys, 
taip pat minėtosios politikos poveikis asmeninei laisvei ir atsakomybei, kartų solidarumui, 
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būsimųjų kartų žmogiškųjų ir socialinių vertybių formavimui ir kovai su nepilnamečių 
nusikalstamumu,

Pasiūlymas savo iniciatyva visais instituciniais lygmenimis

Atskleisti tai, kas nematoma

1. skatina valstybes nares savo šalies statistikos duomenyse aiškiai nurodyti, kokios 
sąnaudos tenka visuomenei dėl nepilnamečių nusikalstamumo, kai nevykdoma tėvų 
valdžia;

2. skatina Eurostatą šalia BVP nustatyti ir kitus rodiklius, kad būtų matoma, koks yra 
veiklos, susijusios su kova su nepilnamečių nusikalstamumu, ilgalaikis indėlis, kuris 
neatsispindi ekonomikoje, į socialinę sanglaudą ir valstybių narių gerovę;

3. ragina kompetentingas nacionalines ir tarptautines organizacijas paskelbti 
makroekonominius tyrimus apie faktinės tėvų atsakomybės poveikį būsimųjų kartų 
žmogiškųjų ir socialinių gebėjimų formavimui atsižvelgiant į kovą su nepilnamečių 
nusikalstamumu;

4. ragina Komisiją paskelbti pasekmių poveikio vertinimo tyrimą, įskaitant lyčių aspekto 
įtraukimo pasekmes biudžetui, kuris leistų įvertinti į jo tinkamumą, veiksmingumą, 
trukmę ir naudingumą ekonominio veiksmingumo ir pridėtinės vertės aspektu, t. y. taikant 
tokią pat praktiką kaip ir visų kitų Europos politikos sričių vertinimo atveju;

5. ragina Komisiją į savo politinius ir teisės aktų pasiūlymus įtraukti poveikio vertinimus, 
kuriuose analizuojant ilgalaikes sąnaudas ir privalumus būtų nurodomas pasiūlymų dėl 
teisės akto poveikis turint mintyje teisingumą tarp kartų ir faktinę šeimos atsakomybę;

6. palaiko Didžiajam dvidešimtukui pirmininkaujančią Prancūziją, kuri imasi veiksmų, 
susijusių su globalizacijos socialiniais padariniais, ir sveikina pranešėją Christine Boutin 
už darbą rengiant pranešimą;

Naujas politinis požiūris

7. ragina nacionalinius teisės aktų leidėjus į bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės 
atstovais įtraukti asociacijas, atstovaujančias moterims / motinoms ir vyrams / tėvams, 
mokslininkus, šeimos ar tėvų asociacijas, auklėtojus, socialinius darbuotojus, bažnyčias ir 
religines bendruomenes, pripažintas pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus, labdaros 
ar humanitarines organizacijas, žiniasklaidą ir policiją;

8. ragina valstybes nares įdiegti nepilnamečių nusikaltėlių perauklėjimo ir socialinės 
integracijos programas ir taikyti visiško nepakantumo teisminę politiką suaugusiems 
(nesvarbu, koks jų socialinis statusas), kurie skatina paauglius nusikalsti, t. y. padeda 
jiems gauti stiprius narkotikus, kanapes ir kitas medžiagas, kurias galima rūkyti, gerti ar 
leistis į veną;

9. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, imtis 
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darbo ir šeiminio gyvenimo derinimo politikos peržiūros siekiant užtikrinti, kad 
tiesiogines arba netiesiogines pinigines su faktine tėvų atsakomybe susijusias sąnaudas 
dengtų ne įmonės, bet visuomenė, nes taip būtų panaikintas diskriminacinis elgesys 
įmonėse ir remiama faktinė tėvų atsakomybė;

10. primena, kad šeimos aspekto integravimas (angl. family mainstreaming), pagal kurį į 
šeimą taip pat atsižvelgiama įvairių krypčių politikoje (pvz., socialinėje, švietimo ir 
finansų, taip pat baudžiamojoje teisėje ir kt.), yra pagrindinė pastangų, kuriomis siekiama 
užkirsti keliamą nusikalstamam jaunuolių elgesiui, koordinavimo priemonė;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares įdiegti naujovišką politiką, pagal kurią būtų 
pripažįstama šeimos narių, nusprendusių paremti būsimųjų kartų žmogiškųjų ir socialinių 
gebėjimų formavimą, auklėjamojo vaidmens svarba, iš pradžių susitelkiant į pagyvenusių 
žmonių, kurie nebepriklauso oficialiai darbo rinkai, tačiau kurie, perduodami profesines ir 
žmogiškąsias vertybes ir žinias, visuomet gali prisidėti prie jaunosios kartos vystymosi ir 
neformalaus mokymo, nepakeičiamą vaidmenį; ragina, kad veikla, atliekama 
vadovaujantis solidarumo tarp kartų principais, būtų vienas iš pagrindinių veiksnių 
vykdant nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją; 

12. ragina valstybes nares palaikyti ir skatinti Komisijos pradėtas veiklos programas, 
susijusias su Europos aljansu už šeimas; prašo Komisijos aktyviau rengti priemones, 
kuriomis būtų siekiama susisteminti keitimąsi gerąja praktika ir mokslinius tyrimus šioje 
srityje;

13. ragina viešąsias valdžios institucijas imtis reikalingų veiksmų siekiant, kad moterys ir 
vyrai galėtų lengviau pasirinkti, kaip jie norėtų suderinti šeiminį gyvenimą ir darbą, kad 
galėtų geriau vykdyti tėvų pareigas;

14. ragina Komisiją ir valstybes netaikyti lygių galimybių ir šeiminio gyvenimo ir darbo 
derinimo politikos veiksmų vien tik moterims, bet atsižvelgti ir į vyrų / tėvų poreikius bei 
galimybes šioje srityje;

Darbo rinkos pritaikymas

15. yra įsitikinęs, kad nauja darbo rinkos dinamika galėtų palengvinti perėjimą iš vieno 
profesinio gyvenimo etapo į kitą; ragina Komisiją ir valstybes nares pagrįsti būsimą 
užimtumo politiką gyvenimo ciklu;

16. pabrėžia, kad visiems darbuotojams, pageidaujantiems laikinai nutraukti ar sumažinti savo 
profesinę veiklą tam, kad jie galėtų faktiškai vykdyti tėvų pareigas, turėtų būti sudaromos 
galimybės dirbti lanksčiu grafiku; taigi ragina mažąsias ir vidutines įmones noriau 
bendradarbiauti, o viešosios valdžios institucijas būti finansiškai lankstesnes sudarant 
valstybės pagalbos biudžeto sąmatą;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares priimti teigiamas moterims ir vyrams priemones, ypač 
siekiant palengvinti jų grįžimą į darbą po faktiniam tėvų pareigoms vykdymui skirto 
laikotarpio, skatinant (re)integravimo į darbo rinką politiką, kad jie galėtų vėl tapti 
finansiškai nepriklausomi;
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18. ragina valstybes nares skatinti tokią mokesčių politiką, pagal kurią, taikant mokesčių ar 
mokesčių lengvatų sistemą, būtų atsižvelgiama į su faktiniu tėvų pareigų vykdymu 
susijusius finansinius įsipareigojimus, ypač į vaiko priežiūros sąnaudas;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir tyrimo dokumentą Komisijai, Tarybai, 
Eurostatui, Tarptautinei darbo organizacijai, valstybių narių parlamentams ir 
nacionalinėms statistikos institucijoms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vokiečių kriminologas Christian Pfeiffer, kviestinis ekspertas, dalyvavęs Moterų teisių 
komiteto surengtame viešajame klausyme, skirtame jaunimo nusikalstamumo tyrimui aptarti,1
pažymi, kad tėvų investicijos į kovą su nepilnamečių nusikalstamumu gali užtikrinti greitą 
grąžą: „Tėvai ilgiausiai dalyvauja nusikalstamumo prevencijoje, jei, būdami pirmosios 
pažinties modeliu, jie atidžiai ir jautriai reaguoja į kūdikio prieraišumo ir buvimo kartu 
poreikį. (...) Net ir vyresniems vaikams atidžių tėvų buvimas būtinas. Jei suaugusieji 
nedalyvauja jaunimo gyvenime, neįmanoma jo išmokyti suaugusiems priskiriamų savybių: 
pasitikėjimo savimi, asmeninės disciplinos, mandagumo, tarpusavio pagarbos, kantrybės, 
dosnumo ir supratingumo“.

Veiksminga tėvų atsakomybė siekiant užkirsti kelią nepilnamečių nusikalstamumui priklauso 
– be kitų įvairios reikšmės veiksnių – nuo tėvui ir motinai suteikiamos materialinės galimybės 
būti šeimoje šalia savo vaikų. Šis pranešimas remiasi šia mintimi. Jis grindžiamas empiriškai 
juntamu ir moksliškai įrodytu ryšiu tarp normas pažeidžiančių nepilnamečių elgsenos ir 
autoritetų atmetimo, net smurtavimo prieš kitą asmenį, ir materialinių sąlygų, reikalingų 
paauglių socialiniams gebėjimams (apibrėžiantiems socialinius ryšius) bei žmogiškiesiems 
gebėjimams (reiškiantiems žinias, kvalifikaciją, kompetenciją ir individualias savybes, kurios 
padeda siekti asmeninės, socialinės ir ekonominės sėkmės) ugdyti. Iš tiesų jaunuoliai, turintys 
rizikos veiksnių, savo elgesiu siekia pažeisti visuomenės nustatytas taisykles ir tai būtų vienas 
iš būdų parodyti esamą neteisybę, nelygybę, veidmainystę.

Ar šeimoje vis dar yra geriausia apsauga nuo nepilnamečių nusikalstamumo pavojaus? Ką 
sako tarptautinės institucijos apie „šeimos veiksnio“, tėvų atsakomybės ir nepilnamečių 
nusikalstamumo ryšį? Visos tarptautinės politinės ir ekonominės institucijos šiandien pabrėžia 
vis didesnę tėvų atsakomybės svarbą paauglio vystymuisi ir su tuo susijusio budrumo ir tėvų 
dalyvavimo kovojant su nepilnamečių elgsena, kai pažeidžiamos normos arba smurtaujama 
prieš kitus, reikšmę.

Tačiau politinių sprendimų priėmėjas kur kas mažiau svarsto, kokias materialines sąlygas 
reikia sukurti siekiant idealiai veiksmingos tėvų valdžios ir kad vyrai bei moterys dėl to 
nepatirtų matomos arba nematomos diskriminacijos darbo rinkoje arba kad jie iš karto arba 
praėjus kuriam laikui nenukentėtų dėl užslėptos nestabilios nacionalinių socialinės apsaugos 
sistemų būklės.

Dėl to yra prasminga kelti tokius klausimus: Ar lygių galimybių politika tikrai prisideda prie 
kovos su nepilnamečių nusikalstamumu pasitelkiant tėvų atsakomybę? Ar lankstumo ir 
užimtumo garantijos, kurios nuo šiol būdingos darbo rinkai, iš tiesų suteikia daugiau 
asmeninio saugumo darbuotojams, ypač mažiau kvalifikuotų profesijų, ir padeda jiems labiau 
suderinti šeiminį gyvenimą ir profesinius planus? Kokios politinės ir materialinės sąlygos 
turėtų būti įvykdytos siekiant išvengti diskriminacijos darbo rinkoje arba moterų ir vyrų, kurie 
laisvai apsisprendžia savo pastangomis prisidėti prie ateities kartų žmogiškųjų ir socialinių 
gebėjimų ugdymo, padėties nestabilumo? Ar šeiminio gyvenimo ir darbo derinimo politika 

                                               
1 Surengtame 2007 m. kovo 20 d. Europos Parlamento Moterų teisių komiteto. Klausymui pirmininkavo Anna 
Záborská.
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siekiama tikros pusiausvyros tarp dviejų to paties pasirinkimo pasiūlymų?

Ateityje visų pirma Eurostatas šalia BVP turėtų nustatyti kitus rodiklius, pagal kuriuos galima 
būtų įvertinti gyventojų žmogiškąjį turtą ir paskelbti skaičius ir statistiką, kurie įrodytų 
veiksmų pagrįstumą. Iš tiesų neturint skaičių, kuriais galima būtų pagrįsti, bet kokios politinės 
diskusijos lieka hipotetinės, net jei ir sutartume, kad jaučiame, jog būtina imtis politinių 
veiksmų. Šiandien mėginame bet kuriai žmonių veiklai taikyti rodiklių sistemą, kad galėtume 
įvertinti jos rezultatus ir indėlį į bendrą gerovę remdamiesi BPV rodikliu. Tačiau nėra 
vertinama žmonių veikla, kurią vykdo moterys ir vyrai siekdami panaikinti nepilnamečių 
nusikalstamumą ugdant žmogiškuosius ir socialinius būsimųjų kartų gebėjimus. Tokios 
sukurtos vertybės, nors ir yra konkrečios, nefiksuojamas jokiuose nacionalinės apskaitos 
sistemos statistiniuose duomenyse: darbo statistikoje jos nežinomos. Jei indėlis siekiant 
budrumo ir tėvų dalyvavimo kovojant su nepilnamečių elgesiu, kuriuo pažeidžiamos normos, 
arba smurtu prieš kitus asmenis neįtraukiamas į statistiką, jis niekada nepripažįstamas, nors ir 
visi stebėtojai sutartinai tvirtintų, kad jis realiai egzistuoja kasdieniame gyvenime. 

Antra, Komisija turėtų atlikti pasekmių poveikio vertinimo tyrimą, įskaitant lyčių aspekto 
įtraukimo pasekmes biudžetui, siekiant įvertinti jo tinkamumą, veiksmingumą, trukmę ir 
naudingumą ekonominio veiksmingumo ir pridėtinės vertės aspektu, t. y. taikant tokią pat 
praktiką kaip ir visų kitų Europos politikos sričių vertinimo atveju, kaip yra pageidavęs 
Parlamentas (P7_TA(2010)0232, 43 dalis). Šis poveikio vertinimas turėtų būti palyginamas su 
„Eurobarometro“ statistiniais duomenimis siekiant sužinoti tikrąjį poreikį ir valstybės 
biudžeto investavimo į šią politiką pagrįstumą. Šis kokybinis tyrimas taip pat turėtų parodyti, 
ar lyčių aspekto įtraukimas iš tiesų prisidėtų prie piliečių subalansuoto pasirinkimo ir kokios 
būtų sąnaudos visuomenei. 

Galėtume suformuluoti išvadą, kad būtina skaičiais pagrįstomis ekonominėmis sąvokomis 
pripažinti moterų ir vyrų indėlį į priemones, kuriomis siekiama sustabdyti nepilnamečių 
nusikalstamumą ugdant ateities kartų žmogiškuosius ir socialinius gebėjimus, kaip tikrą jų 
įnašą bendram labui, užfiksuotą nacionalinėje BVP statistikoje; taip bus įrodyta šios veiklos 
nauda. Tačiau kol ta nauda neįrodyta skaičiais pagrįstais duomenimis, šis įnašas nėra 
įvertintas ir lyčių lygių galimybių politikoje į jį neatsižvelgiama. Tai yra struktūrinė neteisybė, 
kurią būtina panaikinti.


