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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl vienišų motinų padėties
(2011/2049(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos nuostatas dėl 
socialinių teisių ir vyrų bei moterų lygybės, 

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos 
panaikinimo (CEDAW),

– 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 ataskaitą „Moterų ir vyrų lygybė (2010 m.)“ 
(COM(2009) 0694),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 24 d. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 
ataskaitą „Antrasis gyvenimo kokybės Europoje tyrimas. Šeimos gyvenimas ir darbas“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl 2006–2010 m. moterų ir vyrų 
lygybės gairių įgyvendinimo rezultatų vertinimo ir rekomendacijų dėl tolesnių veiksmų1,

– atsižvelgdamas į ES kovos su socialine atskirtimi planą (angl. EU Platform against Social 
Exclusion),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl moterų skurdo Europos 
Sąjungoje2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės Europos 
Sąjungoje (2010 m.)3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą „Geresnė darbo ir gyvenimo 
pusiausvyra: didesnė parama siekiant profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo 
suderinimo“ (COM(2008) 0635),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. poziciją per pirmąjį svarstymą dėl pasiūlymo 
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, nustatymo4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0232.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0086.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0085.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0373.
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– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

Bendra padėtis

A. kadangi tradicinis šeimos modelis, kuriame yra abu tėvai, pastaruoju metu vis retesnis, o 
vienišos motinos (dėl skyrybų, išsiskyrimo, arba dėl to, kad jos niekada nebuvo 
ištekėjusios) sudaro didelę gyventojų dalį visose išsivysčiusiose pramoninėse šalyse, kilo 
poreikis reaguoti į šį naują reiškinį atitinkamai keičiant politiką.

B. kadangi kai kuriose valstybėse narėse vieniši tėvai vis dar smerkiami visuomenės, reikėtų 
pripažinti neformalių tinklų vaidmenį jų integracijai, 

C. kadangi moterys sudaro daugumą vienišų tėvų Europoje; kadangi 2001 m. vidutiniškai 85 
proc. vienišų tėvų buvo moterys nuo 25 iki 64 m., t. y. 5 proc. visų moterų buvo vienišos 
motinos, ir kadangi tam tikrose valstybėse narėse vienišų motinų dalis siekia 6–7,5 proc. 
(Čekijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Slovėnijoje), o kitose net 9 proc. (Estijoje, Latvijoje),

D. kadangi dėl teisinio statuso skirtumų (išsiskyrusi, atskirai gyvenanti, netekėjusi arba našlė) 
vienišų motinų skirtinga ir joms skiriamos nevienodos pašalpos,

Vienišų motinų užimtumas

E. kadangi darbo rinkoje dalyvauja 69 proc. vienišų motinų, ir kadangi 2001 m. 18 proc. 
vienišų motinų dirbo ne visu etatu,

F. kadangi darbas ne visu etatu dažnai pasirenkamas ne savo noru, o dėl šeiminių apribojimų,

Skurdo rizika

G. kadangi nepilnos šeimos labiau pažeidžiamos skurdo rizikos požiūriu, nei pilnos šeimos; 
kadangi naujausiais 2006 m. duomenimis, 32 proc. nepilnų šeimų ES-25 grėsė skurdo 
rizika, palyginti su 12 proc. porų su vaikais,

H. kadangi vienišos moterys dažniau nei vieniši tėvai susiduria su finansinio nestabilumo ir 
skurdo rizika, visų pirma dėl darbo rinkos sąlygų, įskaitant didesnį nedarbo lygį, 
mažesnius atlyginimus, darbą ne visu etatu ir prastesnes darbo vietas, 

Profesinio gyvenimo ir šeimos derinimas

I. kadangi profesinis spaudimas itin stiprus nuo 25 iki 40 metų, kai vaikai dar maži ir jiems 
reikia daugiau laiko ir tėvų globos; kadangi mokyklos tvarkaraščius dažnai sunku 
suderinti su darbo laiku, o tai dažnai svarbiausia kliūtis derinant profesinę karjerą ir šeimą,

J. kadangi vieniši tėvai susiduria su dvigubomis problemomis, palyginti su pilnomis 
šeimomis, kadangi jie neturi galimybės dalytis kasdieniais globos rūpesčiais ir 
atsakomybe,

Bendra padėtis

1. remia visų organizacijų ir neformalių tinklų, kurie rūpinasi vienišomis motinomis, veiklą, 
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ypač tose šalyse, kuriose neskiriama speciali parama nepilnoms šeimoms, arba ji 
nepakankama;

2. remia asociacijas, kurios rengia mokymus, kurie turėtų padėti vienišoms motinoms rasti 
darbą ir padidinti pasitikėjimą savimi;

3. ragina plėtoti interneto svetaines ir pokalbių forumus arba telefono pagalbos linijas, 
specialiai skirtas vienišoms motinoms, siekiant sumažinti jų izoliuotumą ir leisti joms 
keistis nuomonėmis ir geriausia praktika pagal poreikius;

4. ragina rengti tėvų mokymo programas, kurių tikslas – apmokyti vienišas motinas ir 
geriausiu būdu jas paruošti sunkiam vaikų auginimo nepilnoje šeimoje darbui, suteikiant 
vaikui darnų gyvenimo ritmą; 

Vienišų motinų įdarbinimas

5. pabrėžia poreikį suteikti vienišoms motinoms, ypač jaunoms motinoms, kurios pastojusios 
dažnai nutraukia mokymą, galimybę dalyvauti mokymuose; tai padėtų joms įgyti 
kvalifikaciją ir padidintų jų galimybes gauti aukštos kokybės darbą ir užsitikrinti finansinį 
savarankiškumą;

6. pabrėžia poreikį plėtoti vaikų priežiūros įstaigas, pvz., darželius, ir suteikti vienišoms 
motinoms daugiau galimybių gauti išsilavinimą ir susirasti darbą;

Skurdo rizika

7. ragina valstybes nares dalytis geriausia praktika remiant nepilnas šeimas, ypač finansinės 
krizės, kuri dar labiau apsunkina vienišų tėvų padėtį, aplinkybėmis;

8. ragina valstybes nares užtikrinti vienodas sąlygas ir palaikyti aukštą visų vaikų gyvenimo 
lygį, nepaisant jų tėvų šeiminės padėties, skiriant vienodas išmokas, kad skurdas nebūtų 
paveldimas;

9. ragina valstybes nares pagal savo nacionalinę teisę parengti politiką, skirtą nepilnoms 
šeimoms finansiškai remti, pvz., vienišų tėvų išmokas, mokesčių lengvatas nepilnoms 
šeimoms arba kitas finansines paskatas vienišiems tėvams;

10. ragina valstybes nares užtikrinti, kad globos teisės neturintys tėvai reguliariai mokėtų 
vaikui išlaikyti skirtus alimentus; 

Profesinės karjeros ir šeimos derinimas

11. pabrėžia, kad reikia teikti pirmenybę šeimos ir profesinės veiklos derinimui ir sudaryti 
šeimoms palankias darbo sąlygas, kaip antai: lanksčios darbo valandos, nuotolinis darbas 
ir vaikų priežiūros įstaigų, lopšelius ir kt. plėtra;

12. pabrėžia, kad norint palengvinti vienišoms motinoms darbo ir asmeninio gyvenimo 
derinimą būtinas aktyvesnis tėvų dalyvavimas; šiuo klausimu pažymi, kad kai kuriose 
valstybėse narėse nesama bendros vaikų globos;
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13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.



PR\864476LT.doc 7/8 PE462.848v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Vienišos motinos – tai dažnai nepastebima demografinė kategorija, kadangi labai sunku ją 
tiksliai apibrėžti. Kadangi šiai kategorijai priklauso amžiaus grupės, apimančios virš 40 metų, 
taip pat visų socialinių sluoksnių bei ekonominių klasių atstovės, trūksta matomo visų vienišų 
motinų interesų atstovavimo, kadangi politinės priemonės kiekvienai iš jų turi kitokį poveikį. 
Geografiškai Europoje skiriasi vienišų motinų suvokimas ir joms skirtos politinės priemonės. 
Viduržemio jūros pietinėse valstybėse (Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Graikijoje) paprastai 
manoma, kad šeima plačiąja prasme savo noru nemokamai padės vienišiems tėvams auginti 
vaikus. Šiaurėje ir Skandinavijoje (Prancūzijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Danijoje) valstybės 
socialinės apsaugos sistemose numatytos vienišoms motinoms skirtos pašalpos ir socialinės
apsaugos priemonės. Rytų Europos valstybėse narėse paprastai yra politinių priemonių 
mišinys, kai kuriose nuo komunistinių režimu išliko labai tvirti šeiminiai ryšiai, kitose 
derinamos Šiaurės ir Rytų Europos politinės priemonės. Kadangi dėl geografinio 
pasiskirstymo, taip pat priklausomybės skirtingoms amžiaus grupėms ir socialiniams 
sluoksniams bei ekonominėms klasėms sunku organizuotai atstovauti vienišų motinų 
interesams, tai padaryti dar sunkiau, kol visuomenėje vyrauja nuomonė, kad tai laikina 
padėtis, kuri pasikeis vienišai motinai susiradus naują gyvenimo partnerį. Dėl to dar sunkiau 
būti vieniša motina Europoje. 

Šiuo metu vienišos motinos sudaro 5 proc. Europos moterų. Dažnai vienišos motinos 
neteisingai laikomos neatsakingomis paauglėmis, tačiau iš tikrųjų 85 proc. vienišų tėvų 
Europoje sudaro moterys nuo 25 iki 64 m. Visa Europos bendruomenė patyrė neigiamas 
finansinės krizės pasekmes, o moterys patyrė ypač sunkius smūgius. Šis poveikis buvo dar 
sunkesnis vienišoms motinoms pagrindinėje darbo amžiaus grupėje (25-40 m.). 

Kartu su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumais, vienišoms motinoms tenka sunkus 
pasirinkimas tarp įsiskolinimo ir vaikų globos. Be aukšto vienišų motinų nedarbo lygio, dėl 
ciklinės skurdo struktūros skurde dažnai atsiduria vienišų motinų vaikai. Šie vaikai turi 
mažiau išteklių švietimui, todėl jų galimybės patekti į darbo rinką konkurencingomis 
sąlygomis labai ribotos. 

Pagal statistiką, vienišų motinų sveikatos būklė mažiau stabili, palyginti su pilnose šeimose 
gyvenančiomis motinomis. Vienišos motinos patyria daugiau streso, kadangi jos privalo 
atlikti visas funkcijas, kurias paprastai vykdo du tėvai. Dažnai jos negali sau leisti sveikatos 
priežiūros paslaugų ir negali gerai pailsėti.

Pagal statistiką, visoje Europoje vienišų motinų išsilavinimo lygis žemesnis, nei ištekėjusių 
motinų. Šį barjerą ypač sunku įveikti, kadangi vienišoms motinoms be išsilavinimo sunku 
gauti darbą, ir vėliau gyvenime joms atitenka nekvalifikuotas darbas, kadangi joms trūksta 
praktinės darbo patirties. Be to, dauguma darbų, į kurias priima vienišas motinas, tik kelioms 
valandoms ir prastai apmokami, todėl joms labai sunku užtikrinti darnų gyvenimo stilių 
vaikams arba judėti karjeros laiptais.
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Kaip pašalinti nelygybę, su kuria susiduria vienišos motinos Europoje

Būtina, kad šis pranešimas paskatintų valstybes nares spręsti vienišų motinų problemas, 
investuojant į tolimesnius tyrimus. Šiuo tikslu reikėtų įtraukti Vilniuje įsteigtą Europos Lyčių 
lygybės institutą. Be to, atlikus tyrimus, valstybės narės turėtų inicijuoti dialogą su kitomis 
valstybėms narėmis siekiant dalytis geriausia įgyvendinimo praktika ir sprendimais. 

Reika skatinti nacionalinę politiką, kuri užtikrina netiesiogines subsidijas maistui. Maisto 
talonai – tai galimybė valstybėse narėse kovoti su cikliniu skurdu, teikiant vienišoms 
motinoms finansinę paramą. 

Vienišiems tėvams būtų galima teikti mokesčių lengvatas, kaip tai daroma Austrijoje, 
Belgijoje, Nyderlanduose ir JK.

Vienišoms motinoms ir jų vaikams reikėtų leisti naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 
lengvatine tvarka, kad kompensuoti už antrą tėvą arba globėją. Europos lygmeniu reikėtų 
skatinti valstybes nares, kurios už skurdo ribos gyvenančioms motinoms su vaikais teikia 
sveikatos priežiūros paslaugas. 

Europoje reikėtų numatyti mokesčių lengvatas ir paskatas toms įmonėms, kurios darbo vietoje 
siūlo vaikų priežiūros paslaugas (darželius), kadangi tai leidžia vienišoms motinoms dirbti, 
kol jų vaikai prižiūrimi ir mokomi. Papildomai, reikėtų skatinti įmones, kurios rengia 
apmokymus vienišoms motinoms apie profesinio ir asmeninio darbo derinimą. Nyderlandų 
modelis, kur vienišų motinų vaikai nemokamai prižiūrimi, galėtų būti įgyvendintas visose 
valstybėse narėse. 

kad jos galėtų derinti karjerą ir šeimą, vienišoms motinoms reikėtų siūlyti lanksčias darbo 
sąlygas, kaip antai nuotolinis darbas, e. darbas ir darbas ne visu etatu vietos, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis. 

Vienišoms motinoms pirmenybės tvarka reikia suteikti teisę į būstą prieinamomis kainomis. 

Vienišoms motinoms už kiekviena vaiką reikėtų skirti papildomas bedarbystės pašalpas. 
Valstybės narės galėtų vadovautis Vokietijos modeliu, kadangi ten jau padidino nedarbo 
pašalpas vienišoms motinoms su vaikais. 


