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B7-0000/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES priemonių, skirtų lyčių lygybei skatinti derinant 
profesines ir šeimines teises ir pareigas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 137 straipsnio 1 dalies c punktą ir 141 straipsnį ir vienodo 
požiūrio principą, nustatytą šios sutarties 2, 3 ir 13 straipsniuose, bei šiuo principu 
paremtus antrinės teisės aktus, visų pirma 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyvą 
75/117/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
principo taikymui, suderinimo1, 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl 
priemonių, skirtų užtikrinti geresnę nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių 
krūtimi darbuotojų saugą ir sveikatą2, 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 
96/97/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 86/378/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus 
ir moteris principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose3 ir 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)4,

– atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 139 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
jos 23 ir 33 straipsnius, susijusius su vyrų ir moterų lygybe bei profesinio, asmeninio ir
šeimos gyvenimo suderinimu,

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 22 d. Europos socialinių partnerių veiksmų planą lyčių 
lygybės srityje, kuriame profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo parama nustatyta kaip 
prioritetinė veiksmų sritis, pripažįstant, kad siekiant pažangos šiuo klausimu turi būti 
nustatyta suderinta, integruota ir nuosekli politika, kurioje būtų atsižvelgiama į atostogų, 
darbo ir priežiūros susitarimus,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl 2009 m. liepos 30 d. Tarybos direktyvos, kuria 
įgyvendinamas pataisytas BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytas 
Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų ir kuria panaikinama Direktyva 
96/34/EB (COM(2009)0410),

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Geresnė darbo ir gyvenimo pusiausvyra: didesnė parama siekiant profesinio, asmeninio ir 
šeimos gyvenimo suderinimo“ (COM(2008)0635),

                                               
1 OL L 45, 1975 2 19, p. 19.
2 OL L 348, 1992 11 28, p. 1.
3 OL L 46, 1997 2 17, p. 20.
4 OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
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– atsižvelgdamas į Lisabonos strategiją ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti siekiant 
bendrą užimtumo lygį padidinti iki 70 %, moterų užimtumo lygį – iki 60 % ir vyresnių 
darbuotojų užimtumo lygį – iki 50 %; į Barselonos tikslus dėl vaiko priežiūros paslaugų 
teikimo; ir į politikos, skirtos pagerinti profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo 
suderinimui, indėlį siekiant šių tikslų,

– atsižvelgdamas į ... klausimus Tarybai ir Komisijai dėl ES priemonių, skirtų paremti lyčių 
lygybei derinant profesines ir šeimynines teises ir pareigas (O-0000/2009 –
B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir į 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi socialinių partnerių susitarimas dėl tėvystės atostogų yra pirmasis žingsnis link 
lanksčių metodų, padėsiančių pasiekti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir 
Parlamentas, Komisija ir Taryba nekritikuodami turėtų jį paremti,

B. kadangi pagal EB sutarties 139 straipsnio 2 dalį Parlamentui nesuteikiama teisė dalyvauti 
sudarant tokius susitarimus, tačiau kadangi Parlamentas, kaip nurodoma EB sutarties 192 
straipsnyje, turėtų išlaikyti teisę pateikti bet kokį atitinkamą pasiūlymą tais klausimais, 
kuriais, jo nuomone, norint įgyvendinti šią Sutartį reikalingas Bendrijos teisės aktas,

C. kadangi pagal EB sutarties 137 straipsnį Bendrija gali remti ir papildyti valstybių narių 
veiklą tokiose srityse, kaip, inter alia, vyrų ir moterų galimybių darbo rinkoje ir požiūrio 
darbe lygybė;

D. kadangi šeimos politika turi būti prisidedama siekiant lyčių lygybės ir ji turi būti 
nagrinėjama atsižvelgiant į demografinius pokyčius, gyventojų senėjimo poveikį, kartų 
pažiūrų skirtumų mažinimą, moterų skatinimą dirbti ir pareigų tarp vyrų ir moterų 
dalijimąsi,

E. kadangi daugelyje valstybių narių vyrų skatinimas vienodai prisidėti prie šeiminių pareigų 
dar nedavė norimų rezultatų ir todėl turėtų būti imamasi veiksmingesnių priemonių 
skatinant vyrus ir moteris vienodai dalytis šeiminėmis pareigomis,

F. kadangi valstybės narės turėtų numatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias 
sankcijas, kurios būtų taikomos už įsipareigojimų, numatytų Bendrijos teisės aktuose, 
skirtuose paremti lyčių lygybei derinant profesines ir šeimines teises ir pareigas ir, visų 
pirma, Tarybos direktyvoje, kuria įgyvendinamas pataisytas BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytas Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų 
ir kuria panaikinama Direktyva 96/34/EB, jeigu ir kai ši Direktyva bus priimta, 
pažeidimus,

1. remia socialinių partnerių susitarimą dėl tėvystės atostogų ir mano, kad jis yra svarbus 
lygių galimybių politikos aspektas remiant profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo 
suderinimą; todėl mano, jog labai svarbu, kad Taryba jį greitai priimtų;

2. tačiau mano, kad minėtajame pagrindiniame susitarime nustatomi tik mažiausi tėvystės 
atostogų reikalavimai ir nuostatos; todėl pažymi, kad jis turėtų būti laikomas tik pirmuoju 
žingsniu remiant lanksčius metodus, skirtus pasiekti profesinio ir asmeninio gyvenimo 
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pusiausvyrai ir profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimui;

3. ypač apgailestauja, kad dabartiniame pagrindiniame susitarime neapimami šie klausimai 
arba į juos tinkamai neatsižvelgiama:

a. nuoseklus požiūris į susitaikymo priemones. Skirtingi susitaikymo paketo 
pasiūlymai būtų žymiai geresni, jei skirtingi veikėjai galėtų kartu nustatyti galimą 
kiekvieno iš šių pasiūlymų taikymo sritį ir įvertinti, kaip skirtingos priemonės 
galėtų viena kitą papildyti;

b. teisės į tėvystės atostogas (t. y. tėvo atostogos maždaug tuo metu, kai gimsta ar 
įvaikinamas vaikas) nustatymas ES lygmeniu. Šios atostogos tėvui padėtų 
užmegzti pradinį artimą ryšį su vaiku ir skatintų vyrus ir moteris vienodai dalytis 
priežiūros pareigomis;

c. atskirų teisės į įvaikinimo atostogas (susitarimo 4 straipsnis) taisyklių, pavyzdžiui, 
kuriose būtų aptariama trukmė, teisė į išmokas ir galimybė perkelti įvaikinimo 
atostogas arba jų neperkelti, nustatymas;

d. teisės į šeimos narių priežiūros atostogas, kurių reikia norint rūpintis vyresniojo 
amžiaus tėvais ir (arba) kitais šeimos nariais, pavyzdžiui, neįgaliu ar mirtina liga 
sergančiu šeimos nariu, nustatymas. Senėjant visuomenei ir mažėjant 
gimstamumo lygiui, tokiomis priemonėmis galėtų būti remiami moterys ir vyrai, 
kurie rūpinasi vyresniais šeimos nariais, ir taip būtų padedama paprasčiau tėvystę 
suderinti su profesine veikla;

e. apmokėjimo klausimų svarstymas. faktiškai – tai lemiamas dalykas užtikrinant, 
kad ir vyrai, ir moterys galėtų eiti tėvystės atostogų, ir svarbiausias veiksnys 
atostogų einančiam asmeniui. Be to, paliekant šį svarbų klausimą spręsti 
valstybėms narėms bus daromas neproporcingas poveikis šeimoms, kuriose 
pajamas uždirba tik vienas asmuo, ir jų galimybėms gauti naudos iš tokių 
atostogų, ypač moterims, kurios sudaro daugumą šeimų, kuriose yra tik vienas iš 
tėvų, ir šeimoms, kuriose yra neįgalių ir lėtinėmis ligomis sergančių vaikų, čia 
valstybėms narėms taip pat paliekama teisė savo nuožiūra priimti priemones dėl 
papildomų atostogų; 

f. visų keturių mėnesių trukmės neperkeliamų tėvystės atostogų suteikimas. Šiuo 
požiūriu moterys vis dar atsidurtų tokioje padėtyje, kai jos septyniems mėnesiams 
pasitraukia iš darbo rinkos, o vyrai, jei eina atostogų, – vienam mėnesiui; 

g. vaiko amžiaus, iki kurio suteikiama teisė gauti tėvystės atostogas, padidinimas 
(t. y. šiuo metu – 8 metai, kaip nurodoma Direktyvoje 96/34/EB). Tačiau svarbu, 
kad būtų apimtas visas vaikystės ar paauglystės laikotarpis. Specialūs vaikų 
poreikiai ar negalia ankstyvojoje vaikystėje gali būti nenustatomi ir dėl to 
vaikystės ar paauglystės laikotarpiu gali prireikti ilgalaikės priežiūros;

4. mano, kad tėvystės, įvaikinimo ir šeimos narių priežiūros atostogos turi būti 
reglamentuojamos atskirais Bendrijos teisės aktais, ir prašo Komisijos tai sparčiai 
įgyvendinti ir pateikti naujų pasiūlymų dėl teisės aktų; todėl ragina Komisiją ir Tarybą 
kaip įmanoma greičiau pradėti veiksmingą dialogą su Parlamentu;

5. palankiai vertina tai, kad į susitarimo dėl tėvystės atostogų taikymo sritį įtraukiami 
darbuotojai, kurie dirba ne visą darbo dieną ar pagal terminuotą sutartį, ir laikinieji 
darbuotojai;
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6. mano, kad atsižvelgiant į susitarimą dėl tėvystės atostogų mažoms ir vidutinėms įmonėms 
reikia skirti ypatingą dėmesį ir kad turi būti atvirai diskutuojama dėl praktinio susitarimo 
taikymo šiose srityse;

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, organizacijoms 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC.


