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1. ĮVADAS 

Lyčių lygybė yra pagrindinė teisė, kurią užtikrina Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 23 straipsnis. Be to, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 straipsnyje teigiama: 
„Visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir 
diegti jų lygybę.“ Komisija, priimdama Moterų chartiją1 ir (2010–2015 m.) moterų ir vyrų 
lygybės strategiją2 , dar kartą patvirtino esanti toliau pasiryžusi siekti lyčių lygybės.  

Lyčių lygybės užtikrinimas padeda siekti ES ekonomikos augimo, užimtumo ir socialinės 
sanglaudos tikslų. Strategijoje „Europa 2020“ – svarbiame ES dokumente dėl pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo – nustatytas pagrindinis tikslas, kad 2020 m. 20–64 m. pasiekti 
75 % moterų ir vyrų užimtumo lygį Šiuo metu moterų užimtumo lygis yra 62,5 %3, todėl 
turėtų didėti moterų užimtumo mastas ir kokybė.  

Tai pirmoji metinė ataskaita, parengta priėmus strategiją „Europa 2020“ ir Komisijos naująją 
moterų ir vyrų lygybės strategiją. Joje aprašoma pastarojo meto lyčių lygybės raida Europos 
Sąjungoje ir pateikiami statistiniai duomenys iš visų aprėptų sričių, taip pat nurodomi naujausi 
pokyčiai valstybėse narėse. Joje apibūdinama esama padėtis penkiose prioritetinėse Moterų 
chartijos ir strategijos srityse: vienoda ekonominė nepriklausomybė; vienodas užmokestis už 
vienodą arba vienodos vertės darbą; lyčių lygybė priimant sprendimus; orumas, 
neliečiamumas ir smurto dėl lyties panaikinimas ir lyčių lygybė už Sąjungos ribų. Ši ataskaita 
2011 m. kovo mėn. bus pateikta EPSCO tarybai ir ja bus grindžiamos diskusijos plėtojant 
lyčių lygybės dialogą. 

2. VIENODA EKONOMINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ 

Nuolat dalyvaudamos darbo rinkoje moterys visais gyvenimo etapais bus savarankiškesnės 
ekonomiškai ir galės gauti pakankamą pensiją. 2009–2010 m.4 moterų ir vyrų užimtumo 
lygio skirtumas sumažėjo 0,4 procentinio punkto (nuo 13,3 iki 12,9). Europos Sąjungoje yra 
didelių nacionalinio lygmens skirtumų. Moterų užimtumo lygis mažiausias Maltoje, Italijoje 
ir Graikijoje, o vyrų – Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje. Nuo 2009 m. vyrų ir moterų nedarbo 
lygis dėl krizės padidėjo ir šiuo metu5 yra vienodas (tiek moterų, tiek vyrų 9,6 %).  

Tačiau bet kokį teigiamą moterų užimtumo tendencijos vertinimą sumenkina tai, kad daug jų 
dirba ne visą darbo dieną. 2009 m. ne visą darbo dieną dirbo 31,4 % europiečių moterų ir 
8,1 % vyrų. Pažymėtina, kad šalyse, kur dirba kone 75 % moterų (Danijoje, Nyderlanduose ir 
Švedijoje), darbo ne visą darbo dieną lygis yra vienas iš didžiausių. 

                                                 
1 COM(2010) 78. 
2 COM(2010) 491. 
3 20–64 m. amžiaus grupėje. Jeigu nenurodomas kitas šaltinis, ataskaitos duomenys paimti iš Eurostato. 
4 2009 m. antro ketvirčio ir 2010 m. duomenys. 
5 2010 m. spalio mėn. 
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ES valstybių narių 20-64 m. amžiaus vyrų ir moterų užimtumo ir nedarbo lygis 2000-2009 m.
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Šaltinis:  Eurostatas, darbo jėgos tyrimas (EU LFS), metiniai vidurkiai. 

„Europa 2020“ užimtumo lygio tikslas

 

2010 m. kovo mėn. Komisijos pasiūlytoje strategijoje „Europa 2020“ pateikiama 10–ties metų 
ES ateities vizija: bus sukurta pažangi, tvari ir integracinė ekonomika, užtikrinanti aukštą 
užimtumo, našumo ir socialinės sanglaudos lygį. Dabartinis vyrų ir moterų užimtumo lygio 
skirtumas aiškiai rodo, kad būtina labiau skatinti moteris dalyvauti darbo rinkoje, kad ES 
pasiektų strategijos „Europa 2020“ tikslą – 75 % užimtumo lygį. Kalbant tiksliau, bendras 
moterų užimtumo lygis Europoje yra 62,5 %, o kai kurių moterų grupių rodikliai itin nutolę 
nuo strategijos „Europa 2020“ tikslų. Palyginimui, moterų užimtumo lygis ES 
nepriklausančiose šalyse mažesnis nei 50 %, o romių nedarbo lygis dažnai keturis kartus 
didesnis už bendrą moterų nedarbo lygį6. 

                                                 
6 Lyčių lygybės, socialinės įtraukties, sveikatos ir ilgalaikės priežiūros ekspertų grupės suvestinė 2010 m. 

ataskaita „Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality?“. 
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20-64 m. amžiaus vyrų ir moterų užimtumo lygis pagal pilietybę ES valstybėse narėse 2005-2009 m.
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Moterys: ES-27 nepriklausančių šalių pilietės 

Šaltinis:  Eurostatas, darbo rinkos tyrimas (EU LFS), metiniai vidurkiai. 

„Europa 2020“ užimtumo lygio tikslas

Moterų užimtumo lygis yra mažas daugiausia dėl to, kad joms sunku suderinti darbą, šeimą 
ir asmeninį gyvenimą. Vaikų turinčių moterų dalyvavimo darbo rinkoje lygis yra 11,5 
procentinio punkto mažesnis nei vaikų neturinčių moterų, o vaikų turinčių vyrų – 8,5 
procentinio punkto didesnis nei vaikų neturinčių vyrų. Be to, dėl prastai sukurtų mokesčių ir 
išmokų sistemų, visų pirma dėl bendro apmokestinimo sistemų, o taip pat dėl neišvystytų 
įperkamų kokybiškų vaikų priežiūros paslaugų asmenys, galintys uždirbti papildomų šeimos 
pajamų, beveik neskatinami dirbti.  

Vaikų turėjimas neturi didelio poveikio moterų užimtumo lygiui Portugalijoje ir Slovėnijoje, 
bet Estijoje, Vengrijoje, Slovakijoje ir Čekijoje šis poveikis yra didelis. Vaikų turėjimo 
poveikis vyrų užimtumui yra teigiamas, jis įvairuoja nuo 1,9 (Danijoje) iki 13,3 (Lietuvoje) 
procentinio punkto. Kai kurios valstybės narės ėmėsi teisėkūros priemonių, kurios padės 
lengviau suderinti darbą ir šeimą. Vokietijoje nauji teisės aktai leidžia tėvams lanksčiai 
planuoti mokymams skirtą laiką – jie gali patys nuspręsti, kad auginti vaikus, lankyti 
mokymus ar dirbti. Švedijoje mokamos lyčių lygybės išmokos, kuriomis motinos ir tėvai 
skatinami pasinaudoti motinystės (tėvystės) atostogomis. 

Siekiant tėvams,  o ypatingai moterims, suteikti realią galimybę dirbti, labai svarbu, kad būtų 
sukurta pakankamai kokybiškų, prieinamų ir įperkamų vaikų priežiūros paslaugų. Pvz., 
Lenkijoje šiuo metu parlamente svarstomas įstatymo dėl dienos priežiūros projektas. Tačiau 
daugeliui valstybių narių nepavyko pasiekti 2002 m. nustatytų „Barselonos tikslų“ –iki 2020 
m. sudaryti galimybes gauti daugiau vaikų priežiūros paslaugų7.  

                                                 
7 2002 m. Barselonoje posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba sutarė siekti iki 2010 m. suteikti vaikų 

priežiūrą bent 90 % vaikų nuo trejų metų iki privalomojo mokyklinio amžiaus ir mažiausiai 33 % vaikų 
iki trejų metų. 
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ES-27 vyrų ir moterų (25-49 m.) užimtumo lygis 2009 m., 
atsižvelgiant į tai, ar jie turi vaikų iki 12 m.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vaikų turintys vyrai Vaikų neturintys vyrai Vaikų neturinčios moterys Vaikų turinčios moterys

Šaltinis : Eurostatas, darbo rinkos tyrimas (EU LFS), metiniai vidurkiai.
Pastaba. SE duomenų nėra. 

„Europa 2020“ užimtumo lygio tikslas

Be to, senėjant gyventojams visuomenei, o ypač moterims vis daugiau sunkumų kelia 
vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų priežiūra. Motinos dažnai rūpinasi (kartais vienu 
metu) ir vaikais, ir vyresnio amžiaus giminaičiais. Europos Sąjungoje apie 30 % moterų, 
kurioms reikia prižiūrėti kitus asmenis, teigia, kad jos nedirba arba dirba ne visą darbo dieną, 
nes trūksta vaikų ir kitų išlaikomų asmenų priežiūros paslaugų. Nyderlanduose, Suomijoje ir 
Švedijoje šis skaičius nesiekia 10 %, o Latvijoje ir Rumunijoje – didesnis nei 80 %.  

Atnaujinta vaiko priežiūros atostogų direktyva8, kuria įgyvendinamas Europos socialinių 
partnerių susitarimas, kiekvieno dirbančio tėvo ar motinos atostogos prailginamos nuo trijų 
mėnesių iki keturių mėnesių, ir bentvienas mėnuo negali būti perkeltas kitam tėvui. Tai 
reiškia, kad nepanaudotas mėnuo nekompensuojamas. Taip vaikų turintys vyrai skatinami 
pasinaudoti jiems priklausančiomis atostogomis. 2010 m. priimta Direktyva dėl vienodo 
požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo 9. Tai pirmas kartas, 
kai ES lygmeniu buvo reglamentuotos savarankiškai dirbančių asmenų ir jų sutuoktinių ar 
sugyventinių motinystės pašalpos. 

Moterys ir skurdas yra viena iš svarbiausių Pekino veiksmų programos sričių, o strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytas pagrindinis tikslas – apsaugoti bent 20 milijonų žmonių nuo skurdo 
ar atskirties rizikos. Pasiekus šį tikslą bus pakeistas daugelio vyrų ir moterų gyvenimas: 
paprastai su didžiausia būsto neprieinamumo problema susiduria vyrai, tačiau vyresnių nei 65 
m. amžiaus asmenų grupėje moterims skurdo rizika gresia žymiai labiau nei vyrams (2008 m. 
21 % palyginti su 16 %). Šis skirtumas siekia daugiau kaip 10 procentinių punktų Bulgarijoje, 
Kipre, Suomijoje ir Švedijoje, o Estijoje, Lietuvoje ir Slovėnijoje – 15 procentinių punktų. 
Siekdama spręsti su senėjimu susijusias problemas Komisija rengia Europos inovacijų 
partnerystę aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje. Gerinant vyresnio amžiaus asmenų sveikatą ir 
gyvenimo kokybę ir kuriant naujoviškus produktus, priemones ir paslaugas padedama 

                                                 
8 Direktyva 2010/18/ES. 
9 Direktyva 2010/41/ES. 
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moterims grįžti į darbo rinką ir sudaromos sąlygos verslo plėtrai, dėl kurios didėja 
konkurencingumas ir auga ekonomika. 

2010–ieji buvo Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai, su jais susijusi 
žalioji knyga dėl pensijų10, kurioje atkreipiamas dėmesys, kaip svarbu spręsti lyčių 
nelygybės klausimą.  

Vyresnio amžiaus asmenų (65 m. ir vyresnių moterų ir vyrų) skurdo rizikos lygis 
gavus socialines išmokas 1998-2008 m.
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Šaltinis:  Eurostatas, pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas (Survey of Income and Living Conditions, SILC), metiniai 
vidurkiai.
1998-2004 m.: ES-25, 2005-2008 m.: ES-27. 2002 m. duomenų nėra.

Moterims, priklausančioms etninėms mažumoms, ypač romėms, gresia didesnė skurdo 
rizika nei kitoms moterims. Komunikate „Socialinė ir ekonominė romų integracija 
Europoje“11 pabrėžiama, kad ES ir valstybėms narėms tenka bendra atsakomybė dėl 
socialinės romų integracijos ir kad svarbu laikytis integruoto požiūrio į lyčių lygybę. 

3. VIENODAS UŽMOKESTIS UŽ VIENODĄ ARBA VIENODOS VERTĖS DARBĄ 

Praėjus daugiau kaip 50 metų nuo Romos sutarties, kurioje įtvirtintas principas dėl vienodo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą, pasirašymo, moterys visoje Europos 
Sąjungoje uždirba vidutiniškai 17,5 % mažiau nei vyrai, o per pastaruosius metus vyrų ir 
moterų atlyginimų skirtumai nesumažėjo. Jie įvairuoja nuo kone 31 % Estijoje iki mažiau 
kaip 5 % Italijoje. Moksliniuose šios srities tyrimuose nurodoma, kad Europos Sąjungoje 
vidutiniškai12 šis skirtumas yra 25 %. Mažus vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus galima 
aiškinti tuo, kad moterų užimtumo lygis yra mažas, o dirbančios moterys gauna didesnį 
atlyginimą (dėl išsilavinimo lygio, profesijos)13. Valstybės narės visiškai perkėlė į nacionalinę 
teisę ES teisės aktus dėl vienodo atlyginimo, tačiau atlyginimų skirtumo problema negali būti 

                                                 
10 COM(2010) 365. 
11 COM(2010) 133. 
12 Europos Komisija, Mokslinių tyrimų generalinis direktoratas, „She Figures 2009. Statistics and 

Indicators on Gender Equality in Science“.  
13 Pirmininkaujančios Belgijos 2010 m. ataskaita „The gender pay gap in the Member States of the 

European Union: quantitative and qualitative indicators“. 
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išspręsta vien tik teisinėmis priemonėmis. Dar liko daug svarbių ir sudėtingų problemų: tai ne 
vien tik diskriminavimas dėl lyties, bet ir nelygybė įgyjant išsilavinimą, horizontali ir vertikali 
darbo rinkos segregacija, sunkumai suderinti darbą su šeima ir asmeniniu gyvenimu, 
nevienodas šeiminių ir namų ruošos pareigų pasiskirstymas, nepakankamas skaidrumas dėl 
atlyginimų ir lyčių vaidmenų poveikis renkantis išsilavinimą ir profesinio mokymo kursus. 
Todėl Belgijai pirmininkaujant priimtos Tarybos išvados dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumų yra svarbus žingsnis sprendžiant šias problemas14.  

ES valstybių narių 2008 m. neišlygintas vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas 
(Vyrų ir moterų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio skirtumas, išreikštas kaip vyrų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio procentinė dalis.)
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Šaltinis: Eurostatas. Neišlygintas vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas parodo apmokamų darbuotojų vyrų ir apmokamų darbuotojų moterų vidutinio valand. 
bruto darbo užmokesčio skirtumą, išreikštą kaip darbuotojų vyrų vidutinio valand. bruto darbo užmokesčio procentinė dalis. EE ir IE: 2007 m. duomenys.  

Komisija nori plačiau informuoti apie priežastis, nulemiančias egzistuojančius vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumus, ir apie tai, kaip jas šalinti. Apie 2010 m. ES kampaniją 
dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų buvo informuojama 27 ES sostinių viešojo 
transporto sistemose ir vietos bei nacionaliniuose laikraščiuose. 27 valstybėse narėse yra 
beveik 300 kampanijos informacijos platintojų15. Be to, sukurta vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo skaičiuoklė. Komisija, pasinaudodama kampanijos rezultatais ir 
sekdama daugelio valstybių narių pavyzdžiu (valstybės narės sėkmingai rengia tokias dienas, 
kad plačiau informuotų, kad už tą patį atlyginimą moterims reikia dirbti žymiai ilgiau negu 
vyrams), 2011 m. pavasarį surengs pirmąją Europos vienodo darbo užmokesčio dieną. 

                                                 
14 Savo išvadose Taryba ragina valstybes nares priimti arba įgyvendinti visapusiškų priemonių rinkinį, 

kuriuo siekiama šalinti įvairias vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus nulemiančias priežastis, susijusias 
su vyrų ir moterų nelygybe darbo rinkoje. 

15 Tai socialiniai partneriai, užimtumo, socialinių reikalų, lygių galimybių ministerijos, nevyriausybinės 
organizacijos, dirbančios lyčių lygybės srityje, privačios ir valstybinės įdarbinimo tarnybos. 



LT 9   LT 

Nebaigusieji studijų ir mokslo ir aukštojo (tretinio) išsilavinimo lygis 
ES-27  2000-2009 m.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

pr
oc

en
ta

i

Vyrai, nebaigę mokyklos
Moterys, nebaigusios mokyklos
Vyrai, įgiję aukštąjį (tretinį) išsilavinimą
Moterys, įgijusios aukštąjį (tretinį) išsilavinimą

Šaltinis:  Eurostatas, darbo rinkos tyrimas, metiniai vidurkiai. 

Viena pagrindinių nevienodo darbo užmokesčio priežasčių – tai moterų ir vyrų studijų ir 
profesijos pasirinkimas16. Strategijoje „Europa 2020“ nustatytas tikslas, kad ne mažiau kaip 
40 % jaunesniosios kartos atstovų įgytų aukštąjį (tretinį) išsilavinimą, o mokyklos 
nebaigiančių asmenų skaičius nesiektų 10 %. Šiuo metu mokyklos nebaigiančių vaikinų yra 
daugiau, o merginų aukštojo mokslo pasiekimai yra geresni nei vyrų beveik visose valstybėse 
narėse. 2009 m. 35,7 % 30–34 m. moterų ir 28,9 % vyrų sėkmingai įgijo aukštąjį (tretinį) 
išsilavinimą. 60 % naujų universitetų absolventų yra moterys. Nepaisant to, moterys dažnai 
susitelkusios mažai apmokamuose sektoriuose (sveikatos ir priežiūros paslaugų, švietimo ir 
kt.), o daugiau kaip 64 % informatikos ir inžinerijos studijų absolventų yra vyrai. Taigi, 
profesinėje srityje segregacija tebėra didelė. Kai kurios valstybės narės įgyvendino kovos su 
lyčių segregacija politiką, bet tik keletas iš jų atidžiau nagrinėja, kokias studijas pasirenka 
vaikinai ir vyrai. Pvz., Vokietijoje yra programa, kuria siekiama padidinti kvalifikuotų 
darbuotojų vyrų skaičių vaikų dienos priežiūros įstaigose17. 

4. LYČIŲ LYGYBĖ PRIIMANT SPRENDIMUS  

Kylant hierarchijos laipteliais moterų – kuo aukščiau, tuo mažiau. Moterų, užimančių svarbias 
pareigas politikos ir ekonomikos pasaulyje, procentas nuo pernai iš esmės nepakito. 2010 m. 
trijų ES valstybių narių (Vokietijos, Suomijos ir Slovakijos) vyriausybėms vadovavo moterys, 
o vidutinis (vienų rūmų ir (arba) žemutinių rūmų) nacionalinių parlamentų narių moterų 
skaičius buvo 24 %, arba 1 procentine dalimi didesnis nei 2005 m. Nyderlanduose ir Švedijoje 
šis skaičius viršija 40 %, o Maltoje ir Vengrijoje nesiekia 10 %. Moterų, einančių aukšto 
rango nacionalinių vyriausybių ministrų pareigas18, dalis padidėjo nuo 22 % 2005 m. iki 27 % 
2010 m. Kadangi šis skaičius vis dar mažas, valstybės narės imasi atitinkamų veiksmų. Pvz., 
Airijos parlamento rūmų (Oireachtas) jungtinis konsultacijų komitetas neseniai rekomendavo 

                                                 
16 Žr. 13 išnašą. 
17 Žr. kitas tyrimo „Gender Differences in Education Outcomes“ priemones (www.eurydice.org). 
18 Ministrų, turinčių portfelį ministrų kabinete. 
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politinėms partijoms imtis veiksmingų priemonių, kad būtų skatinama jų narių lyčių lygybė, 
taip pat ir atrenkant rinkimų kandidatus. Graikijoje prieš paskutinius regionų ir savivaldybių 
rinkimus surengta informacinė kampanija dėl moterų politikoje. Lenkijoje ir Ispanijoje 
nustatytas privalomas proporcingas atstovavimas rinkimų sąrašuose. 

Moterų ir vyrų, einančių atsakingas pareigas, dalis 2010 m.
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Šaltinis: Eurostato ir Europos Komisijos duomenų bazė apie moterų ir vyrų dalyvavimą priimant sprendimus.
NB. Bendrovių vadovai priskiriami ISCO (International Standard Classification of Occupations)  121 kategorijai (direktoriai ir generaliniai 
direktoriai)  ir 13 kategorijai (mažų bendrovių vadovai).  

 

Ekonomikos srityje lyčių lygybė irgi nėra pakankamai užtikrinama. Gausėjant moterų darbo 
rinkoje ir švietimo srityje, būtų galima tikėtis, kad atitinkamai daugiau moterų galėtų 
veiksmingai panaudoti savo talentą. Tačiau tik 3 % stambiausių biržoje kotiruojamų 
bendrovių19 aukščiausio lygio sprendimus priimančiame organe pirmininko pareigas eina 
moteris. Be to, visoje Europoje yra didelių skirtumų: Švedijoje ir Suomijoje daugiau kaip 
25 % valdybos narių yra moterys, o Liuksemburge, Kipre, Italijoje ir Maltoje šis skaičius 
nesiekia 5 %. Biržoje nekotiruojamose bendrovėse moterys sudaro tik trečdalį ES verslo 
vadovų20, o daugelyje kitų šalių šis skaičius yra žymiai mažesnis.  

                                                 
19 2010 m. vasarą surinkti duomenys apie patikimiausias bendroves (nacionaliniu lygmeniu užregistruotas 

naudojant ISIN kodus), kurių akcijų indeksą („blue-chip index“) apskaičiuoja kiekvienos šalies birža. 
20 Direktorių ir generalinių direktorių ir mažų bendrovių vadovų. 
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Sex distribution of leaders of businesses, in 2009
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Source: Eurostat, EU LFS. NB: leaders of businesses covers ISCO (International Standard Classification of Occupations) categories 121 (Directors and chief 
executives) and 13 (Managers of small enterprises). 
For MT and CY: data lack reliability due to small sample size.
FR: the figures exclude Directors and CEOs.  

Tačiau didžiąją gyventojų dalį sudaro moterys, ir dėl jų dalyvavimo priimant sprendimus gali 
būti tikslingiau plėtojama politika ir užtikrinama stipresnė ir turtingesnė demokratija. Naudą, 
kuri gaunama, kai moterys užima aukšto rango pareigas, patvirtina nepriklausomi tyrimai21, 
rodantys sąsają tarp bendrovių, kuriose moterys eina atsakingas pareigas, ir gerų veiklos 
rezultatų. Be to, atrodo, kad lyčių įvairovė bendrovių valdybai atneša įvairios naudos, pvz., 
gaunama didesnė grąža, gerėja bendri veiklos rodikliai ir rizikos valdymas ir įdarbinama 
daugiau gabių moterų.  

                                                 
21 „Does Female Leadership Boost Firm Profitability?“ Kotiranta, Kovalainen ir Rouvinen, 2007 m., „The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards“, Catalyst 2007, „Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution“, Wittenberg-
Cox ir Maitland, 2007 m., „The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-
evaluating the Male Competitive Model“, Sylvia Ann Hewlett, 2007 m. 
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Kiekvienos valstybės didžiausių bendrovių aukčiausio lygio sprendimus priimančių organų narių 
moterų dalis, 2004-2010 m.
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Šaltinis: Europos Komisija, DG EMPL, Database on women and men . Kiekvienos valstybės biržoje kotiruojamos stambiausios bendrovės - tai nacionaliniu 
lygmeniu užregistruotos patikimiausios bendrovės (daugiausia 50), kurių akcijų indeksą („blue-chip index“) apskaičiuoja kiekvienos šalies birža. Indeksą 
sudaro pagal rinkos kapitalizaciją ir (arba) rinkos prekybos apimtį stambiausių bendrovių akcijos. LT, CZ, PL, MT: nėra 2003 m. duomenų.

 

Kadangi daugelis bendrovių lyčių nelygybę mažina lėtai, kai kurių Europos valstybių 
vyriausybės ėmėsi teisėkūros priemonių padėčiai pakeisti. 2006 m. Norvegijoje buvo pirmą 
kartą įvesta lyčių pusiausvyrą valdyboje užtikrinanti kvota. Teisės aktais nustatyta kvota 
turėjo tiesioginių pasekmių – stambių Norvegijos bendrovių valdyboje moterų dalis padidėjo 
nuo 22 % 2004 m. iki 42 % 2009 m. Neseniai jos pavyzdžiu pasekė Ispanija ir priėmė teisės 
aktą, užtikrinantį, kad bendrovių valdybai priklausančių moterų ir vyrų skaičius būtų 
proporcingas. Panašus įstatymas svarstomas Prancūzijoje. Nuo 2004 m. šiose šalyse lyčių 
santykis jau ėmė vienodėti, o tai rodo, kad poveikio turi net pačios diskusijos apie 
proporcingą moterų ir vyrų skaičių valdyboje. Kai kuriose šalyse priimti ir bendrovių 
valdymo kodeksai, kuriuose pabrėžiama įvairovės ir lyčių lygybės svarba. Į bendrovių 
valdymo kodeksus kartais įtraukiamos specialios skaidrumą užtikrinančios valdybos sudėties 
taisyklės. Iš esmės šios rūšies kodeksus naudojančiose šalyse, pvz., Švedijoje ir Suomijoje, 
padidėjo moterų dalis valdyboje.  

Kita priemonė, kuria siekiama vyrų ir moterų skaičiaus proporcingumo – tai savanoriški 
susitarimai. Danijoje ir Nyderlanduose priimtos chartijos, kuriose skatinama, kad moterys 
užimtų vadovaujamąsias pareigas. Jungtinė Karalystė svarsto, kaip pašalinti kliūtis, 
trukdančias moterims patekti į valdybą. Komisija pradės plėtoti tiesioginį dialogą su pramone 
ir skatins privačias bendroves itin siekti, kad būtų toliau sprendžiamas svarbias pareigas 
einančių vyrų ir moterų nelygybės klausimas. 

5. ORUMAS, NELIEČIAMUMAS IR SMURTO DĖL LYTIES PANAIKINIMAS 

Per pastaruosius 20 metų pailgėjo vidutinė gyvenimo trukmė ir tikėtina, kad 2007 m. gimę 
europiečių vaikai išgyvens beveik iki 80 metų. Tačiau Europos Sąjungoje dar yra didelė vyrų 
ir moterų nelygybė sveikatos srityje. 40 % 25–49 m. nedirbančių vyrų nurodo, kad jų liga ar 
negalia yra pagrindinė priežastis, dėl kurios jie neieško darbo. Estijoje ir Slovakijoje šis 
skaičius siekia 63 %, o Čekijoje, Italijoje ir Rumunijoje neviršija 20 %. Tik 13 % ES 
nedirbančių moterų nurodo tą pačią priežastį, dėl kurios jos neieško darbo. Tačiau daugumoje 
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valstybių narių moterų, teigiančių, kad jos turi sveikatos problemų, yra daugiau nei taip 
teigiančių vyrų. Be to, moterys dažniau naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis, tačiau 
vyrai gyvena vidutiniškai šešeriais metais trumpiau nei moterys. Lietuvoje, Estijoje ir 
Latvijoje moterų vidutinė gyvenimo trukmė yra daugiau kaip dešimt metų ilgesnė nei vyrų, o 
Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Danijoje ir Nyderlanduose – ketveriais metais.  

Neturima pakankamai pagal lytį išskirstytų ES lygmens duomenų apie sveikatą. Komisijos 
paskelbtoje ataskaitoje rekomenduojama22 „įdiegti standartinį duomenų rinkimo juos 
išskirstant pagal lytį metodą ir gerinti duomenų kokybę tose srityse, kurių duomenų šiuo metu 
neturima arba kurių duomenys neišskirstyti pagal lytį, įskaitant galimybę gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų, su sveikatos priežiūros paslaugomis susijusias išlaidas ir sąnaudas, 
specifinius valgymo sutrikimus, skausmą ir migreną, alkoholio vartojimą, rūkymo įpročius ir 
piktnaudžiavimą gydytojo paskirtais vaistais arba netinkamą jų vartojimą“. 

Vienas iš pagrindinių trejeto Tarybai pirmininkaujančių valstybių (Ispanijos, Belgijos ir 
Vengrijos) ir Europos Komisijos prioritetų – kova su bet kokiomis smurto prieš moteris 
apraiškomis, tačiau tebetrūksta tiek nacionalinio, tiek ES lygmens laiku pateikiamų 
patikimų, tikslių ir palyginamų duomenų. Šių duomenų nėra daug dėl keleto priežasčių. 
Pirma, šis reiškinys pagal apibrėžtį yra užslėptas, antra, tik keletas valstybių narių renka 
tokius duomenis, ir trečia, Europos Sąjungoje duomenys renkami taikant skirtingą metodiką.  

Naujausias Eurobarometro tyrimas23 rodo, kad šeiminis smurtas yra paplitęs reiškinys visoje 
ES – vienas iš keturių respondentų teigė, kad tarp savo draugų ar šeimos narių pažįsta moterį, 
kuri nukentėjo nuo šeiminio smurto, o vienas iš penkių tarp savo draugų ar šeimos narių 
pažįsta asmenį, kuris smurtauja šeimoje. 2010 m. Suomija, Airija, Italija, Danija, Estija, 
Graikija, Lietuva, Švedija, Portugalija ir Kipras pradėjo vykdyti naujas strategijas ar veiksmų 
planus dėl smurto, o Lenkija pakeitė savo įstatymą dėl šeiminio smurto.  

Per Belgijos pirmininkavimo metu surengtą „Ministrių aukščiausio lygio susitikimą dėl 
smurto prieš moteris“ buvo pasirašyta deklaracija skatinti ir remti tolesnius susijusius ES 
lygmens veiksmus. 2011 m. Komisija pasiūlys ambicingą, bet įgyvendinamą teisės aktų ir 
politinių priemonių rinkinį, kuriuo siekiama keisti požiūrį į nukentėjusius asmenis ir 
baudžiamosios teisės sistemoje skirti jiems didelį dėmesį. Šis nukentėjusiems asmenims 
skirtas rinkinys aprėps ir priemones, skirtas veiksmingiau kovoti su smurtu dėl lyties. 

6. LYČIŲ LYGYBĖ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS RIBŲ 

Įtraukus lyčių lygybės klausimą į ES išorės politiką ir tikslinius valstybių narių veiksmus 
išsiplėtė Europos Sąjungos įsipareigojimo užtikrinti lyčių lygybę aprėptis. Pvz., Lietuvos, 
perėmusios pirmininkavimą Demokratijos bendrijai, iniciatyva 2010 m. balandžio mėn. 
įsteigta nuolatinė lyčių lygybės darbo grupė, kuriai bendrai pirmininkauja JAV ir Lietuva. 
Pagrindinis jos tikslas – palengvinti besivystančioms šalims ir šalims, kuriose pasibaigę 
konfliktai, skirtų dvišalių ir daugiašalių projektų plėtrą.  

Vykstant ES plėtros procesui Komisija 2011 m. toliau stebės, kaip šalyse kandidatėse ir 
potencialiose šalyse kandidatėse perkeliami į nacionalinę teisę, įgyvendinami ir vykdomi ES 

                                                 
22 Europos Komisija, „Data and information on women’s health in the EU“. 
23 Specialusis Eurobarometro tyrimas Nr. 344, apklausa 73.2 „Šeiminis smurtas prieš moteris“ (2010 m.). 
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teisės aktai dėl lyčių lygybės. Lyčių lygybei taip pat skiriama daug dėmesio Turkijos ir 
Islandijos stojimo derybose dėl socialinės politikos ir užimtumo. 

2010 m. kovo mėn. ES ir valstybės narės paminėjo 15–tąsias Pekino veiksmų programos 
metines per JT moterų padėties konvencijos sesiją. 2010 m. taip pat sukako 10–osios 
Tūkstantmečio deklaracijos ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų, taikos 
ir saugumo metinės. ES ir Belgija organizavo renginius Ženevoje, Niujorke ir Briuselyje, 
kad būtų atrinkti pasiūlymai, kurie bus pateikti Saugumo Tarybai siekiant paminėti 
Rezoliuciją Nr. 1325, ir buvo nustatyta 17 rodiklių, padėsiančių stebėti, kaip užtikrinamas 
„visapusiškas ES požiūris į moteris, taiką ir saugumą“. Pagrindinis ES politikos tikslas – 
toliau bendradarbiauti su šioje srityje veikiančiomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
moterų veiklos tinklais ir juos remti. Be to, keletas valstybių narių nustatė veiksmų planus 
Rezoliucijai Nr. 1325 įgyvendinti. 

2010 m. daugiau kaip 130 ES delegacijų ES nepriklausančiose šalyse aktyviai dalyvavo 
įgyvendinant 2008 m. ES gaires dėl smurto prieš moteris ir kovos su visų formų moterų 
diskriminacija. Lyčių lygybės klausimai irgi buvo aptarti plėtojant žmogaus teisių dialogus ir 
konsultacijas. 

Įvykdyta svarbi JT reforma – sujungus keletą padalinių 2011 m. sausio mėn. pradėjo veikti 
naujas didesnių pajėgumų JT padalinys UN WOMEN dėl lyčių lygybės ir didesnių moterų 
teisių. UN WOMEN aprėpia šios srities JT politiką ir praktinę veiklą, jis padės skatinti ir 
veiksmingai integruoti lyčių aspektą į visą JT sistemą. ES ir UN WOMEN bendradarbiavimas 
padeda siekti lyčių lygybės už ES ribų. 

Komisija, plėtodama strategiją, kuria siekiama tūkstantmečio vystymosi tikslų, patvirtino 
veiksmų planą dėl lyčių lygybės ir didesnių moterų teisių vystomojo bendradarbiavimo srityje 
laikotarpiui iki 2015 m. Svarbiausias veiksmų plano tikslas – greičiau pasiekti tūkstantmečio 
vystymosi tikslus, ypač trečiąjį tikslą (skatinti lyčių lygybę ir suteikti moterims didesnių 
teisių) ir penktąjį tikslą (gerinti vaikų turinčių moterų sveikatą). Taip pat juo siekiama 
Konvencijoje dėl moterų visų formų diskriminacijos panaikinimo, Pekino veiksmų 
programoje ir Kairo veiksmų programoje nustatytų tikslų. Veiksmų plane, kuriame nustatyta 
kiekvienam tikslui skirtų konkrečių veiksmų, rodiklių ir tvarkaraščių sistema, ES valstybės 
narės raginamos tikslingiau ir efektyviauvykdyti veiksmus. 

7. VALDYMAS 

Naujoje vyrų ir moterų lygybės strategijoje nustatyta Komisijos darbo programa, kuria 
siekiama įtraukti lyčių lygybės aspektą į visą jos veiklą ir imtis specifinių veiksmų, kuriais 
skatinama moterų ir vyrų lygybė. Ji yra ES institucijų ir valstybių narių bendradarbiavimo 
pagrindas. Visų ES lygmens suinteresuotųjų subjektų partnerystė labai svarbi lyčių lygybei 
užtikrinti. Vadovaujantis Europos Parlamento pasiūlymu strategijoje siekiama partnerystę 
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sustiprinti plėtojant kasmetinį aukščiausio lygio lyčių lygybės dialogą24. Pirmininkaujant 
Belgijai buvo priimtos Tarybos išvados dėl naujos strategijos25. 

Šiuo požiūriu labai svarbus įvykis – Vilniuje įsikūrusio Europos lyčių lygybės instituto 
oficialus atidarymas. Jo užduotis – padėti ES institucijoms ir valstybėms narėms skatinti lyčių 
lygybę. Institutas vykdys šią užduotį teikdamas objektyvią ir patikimą palyginamą informaciją 
ir duomenis apie moterų ir vyrų lygybę. Jis rinks, analizuos ir platins tokią informaciją ir taip 
padės ES ir valstybėms narėms priimti įrodymais pagrįstus politikos sprendimus. Jis taip pat 
padės didinti lyčių lygybės klausimų matomumą – bus įsteigtas dokumentacijos centras, 
kuriame politikos formuotojai ir piliečiai galės gauti reikiamos informacijos, tyrinėti leidinius 
ir semtis gerosios patirties.  

8. IŠVADOS 

Šioje ataskaitoje įvertinama lyčių lygybės padėtis Europos Sąjungoje po 2010–2015 m. 
moterų ir vyrų lygybės strategijos pirmųjų vienerių įgyvendinimo metų apžvelgiant penkias 
svarbiausias sritis. Nors ir pastebėta bendra tendencija, kad visuomenėje ir darbo rinkoje 
didėja lygybė, dar reikia daug nuveikti, kad būtų panaikinta lyčių nelygybė. Bus sunku 
įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus, ir šioje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kaip 
svarbu užtikrinti lyčių lygybę siekiant šių tikslų. 

Daugelis šalių šiuo metu įgyvendina lyčių lygybės planus ar strategijas, kuriomis skatinamas 
integruotas požiūris į lyčių lygybę ir raginama imtis konkrečių veiksmų. Ankstesniais metais 
dėl lyčių lygybės politikos visoje ES ne tik pagerėjo moterų padėtis ir jos gavo daugiau teisių 
– ji taip pat turėjo teigiamo poveikio ekonomikos augimui ir socialinei gerovei. Pradėdama 
įgyvendinti naują strategiją Europos Komisija dar kartą pabrėžia savo įsipareigojimą skatinti 
lyčių lygybę visose savo politikos srityse. Kasmet ataskaitoje bus aprašoma lyčių lygybės 
padėtis Europoje ir nurodomi valstybių narių gerosios patirties pavyzdžiai, o nuo kitų metų 
kiekvienoje ataskaitoje daugiausia dėmesio bus skiriama konkrečiai temai. Metinėje ES 
pagrindinių teisių chartijos ataskaitoje irgi bus aptariamas lygybės klausimas. 

                                                 
24 Plėtojant kasmetinį lyčių lygybės dialogą bus įvertinta moterų ir vyrų lygybės strategijos įgyvendinimo 

pažanga. Jame dalyvaus Europos Parlamentas, Tarybai pirmininkaujančios valstybės ir svarbiausi 
suinteresuotieji subjektai, kaip antai Europos socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė. 

25 Išvadose Taryba palankiai vertina priimtą naują strategiją ir dar kartą pabrėžia, kaip svarbu išlaikyti 
glaudų ryšį tarp lyčių lygybės strategijos ir strategijos „Europa 2020“. Ji taip pat ragina valstybes nares 
veiksmingiau plėtoti tolesnę veiklą, susijusią su Europos lyčių lygybės paktu. 


