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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi vis daugiau moterų dalyvauja šeimos verslo įmonių veikloje ir kadangi moterys 
svariai prie jos prisideda savo aukšto lygio išsilavinimu ir patvirtintais vadybiniais 
gebėjimais, kai tenka apibrėžti strategijas, priimti sprendimus, valdyti įmones ir spręsti 
problemas;

B. kadangi vis dėlto turima mažai informacijos apie šeimos verslo įmonėse dirbančias 
moteris, nes dabartinė šeimos verslo įmonių koncepcija vis dar yra palyginti menkai 
dokumentuota;

C. kadangi šeimos verslo įmonės, šeimų valdomos savarankiškos įmonės ir atitinkamos 
naujai įsteigtos įmonės suteikia moterims svarbią galimybę dirbti ir asmeniškai tobulėti, 
net jei tos galimybės nepripažįstamos, nes nėra moterų pavyzdžių, kuriais būtų galima 
sekti;

D. kadangi moterys, dalyvaudamos šeimos verslo įmonių veikloje, susiduria su dideliais 
sunkumais ir vertikaliąja bei horizontaliąja lyčių segregacija, ir taip yra nepaisant aukšto 
moterų išsilavinimo lygio – jos sudaro 60 proc. visų aukštojo mokslo absolventų; 

E. kadangi daugelyje šalių ši problema susijusi su vyrų dominavimo kultūra, kuri plačiai 
paplitusi visuose visuomenės sluoksniuose, o ne tik darbo rinkoje;

F. kadangi šeimos ūkiai yra sėkmės pavyzdys, nes jie praktiškai įgyvendina ekologiniu ir 
socialiniu požiūriu tvarios žiedinės ekonomikos principą, o moterys, kaip įmonių vadovės, 
ugdo verslų mąstymą;

G. kadangi moterys ES uždirba vidutiniškai 16 proc. mažiau už valandą negu vyrai ir trūksta 
aukštas ir vadovaujamas pareigas einančių moterų ir kadangi vyrams taikoma darbo 
praktika ir darbo užmokesčio sistemos nėra tokios pat, kokios taikomos moterims, todėl 
joms sunkiau būti finansiškai nepriklausomoms, visapusiškai dalyvauti darbo rinkoje ir 
pasiekti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;

H. kadangi dažnai moterys atlieka nematomą vaidmenį ar dirba svetimu vardu ir tinkamai 
nepripažįstamos darbe jų užimamos pozicijos bei nesuteikiamas deramas darbo 
užmokestis, o tai turi rimtų padarinių jų socialinio draudimo įmokoms, pensijoms ir 
socialiniam aprūpinimui, taip pat ir jų įgūdžių pripažinimui, kaip rodo duomenys apie 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ir pensijų skirtumą1;

I. kadangi daugelyje Europos šalių moterys dažnai turi dirbti svetimu vardu dėl su 
mokesčiais susijusių priežasčių arba teisinių kliūčių, dėl kurių vyras verslininkas negali 
užimti pareigų įmonėje arba vadovauti įmonei savo vardu; 

J. kadangi moterims yra sunku perimti šeimos verslo įmones, nes paprastai jas paveldi 
                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_lt.pdf
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sūnūs, o dukterims tokia galimybė labai dažnai nesuteikiama;

K. kadangi moterys, siekdamos suderinti motinų ir verslininkių pareigas, dažnai yra 
priverstos nustumti motinystę į antrą planą ar net atsisakyti ketinimo tapti motina tam, kad 
galėtų užsiimti verslu;

L. kadangi apie 60 proc. visų ES įmonių yra valdomos šeimų arba priklauso šeimoms;

M. kadangi kompetentingo vadovavimo šeimos įmonei iš kartos į kartą užtikrinimas yra 
vienas iš pagrindinių šeimos verslo įmonėms rūpimų klausimų, ir kadangi lyčių stereotipai 
nulemia, kad paveldėjant šeimos įmonę pirmenybė teikiama sūnums, o ne dukterims;

N. pripažindamas itin svarbiu pavyzdžiu tinkamai veikiančios šeimos verslo įmonės valdymą 
ir jo svarbą ES ekonomikos tvarumui ir socialinei rinkos ekonomikai Europoje;

1. siekiant išvengti horizontaliosios ir vertikaliosios segregacijos, diskriminacijos darbo 
užmokesčio ir pareigų (neregimumas ir darbas ne savo vardu), ypač vadybininkų pareigų, 
atsakingų pareigų ir vadovaujamų pareigų srityje, ragina veiksmingiau taikyti ir 
įgyvendinti priemones, kuriomis užtikrinamos lygios vyrų ir moterų galimybės ir vienodas 
požiūris į juos užimtumo ir karjeros srityse, ir iniciatyvias priemones, kuriomis skatinamas 
nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų dalyvavimas, taip pat suteikti vyrams ir 
moterims vienodas galimybes, socialines teises, sveikatos priežiūrą, atlyginimus ir 
pensijas;

2. pabrėžia, kad būtina pripažinti šeimos verslo įmonėse moterų įgytus įgūdžius, kad tos 
moterys galėtų tęsti profesinę karjerą kito pobūdžio įmonėse;

3. ragina priimti visoms valstybėms narėms taikomą vienareikšmišką šeimos verslo įmonės 
apibrėžtį, kuri suteiktų tvirtą karjeros pagrindą abiejų lyčių atstovams, kaip 
rekomenduojama Europos ekspertų grupės parengtos 2009 m. apžvalgos šeimos verslo 
įmonių klausimais galutinėje ataskaitoje;

4. pabrėžia, kad reikia gerbti moterų paveldėjimo teisę, kad jos lygiai kaip vyrai galėtų 
perimti šeimos verslo įmones, ir skatinti vyrų ir moterų lygybės kultūrą, pagal kurią būtų 
vertinamas moters, einančios vadybininkės, atsakingas ar vadovaujamas pareigas, 
vaidmuo šeimos verslo įmonėse, taip pat sukurti tokią aplinką, kurioje moterys 
verslininkės ir šeimos verslo įmonės galėtų klestėti ir būtų skatinamas verslumas;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares remti Europos moterų verslo ambasadorių tinklą ir 
Europos verslininkių mentorių tinklą, siekiant didinti jų matomumą; 

6. atkreipia dėmesį į svarbų moterų vaidmenį šeimos ūkiuose ir ragina valstybes nares remti 
specialiai moterims ūkininkėms skirtus verslo mokymus, siekiant dar labiau sustiprinti 
moterų dalyvavimą šeimos ūkininkavimo veikloje; atsižvelgdamas į tai, primygtinai 
ragina remti mokymo projektus, skirtus šeimos ūkiams vadovaujančioms moterims, 
siekiant didinti moterų dalyvavimą žemės ūkio ir regioninėse organizacijose;

7. pabrėžia, kad būtina užtikrinti kuo geresnes darbo sąlygas, susijusias su sveikata ir 
saugumu darbo vietoje;
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8. ragina remti motinos-verslininkės įvaizdį, siekiant užtikrinti teisę į motinystę ir suteikti 
finansinę paramą, kad būtų galima suderinti įsipareigojimus šeimai ir verslui; ragina 
taikyti priemones, kuriomis remiamas darbas šeimoje ir namų ūkio paslaugos, skirtos 
vaikų priežiūrai, kad būtų sudarytos sąlygos moterims verslininkėms derinti darbą ir 
šeiminį gyvenimą;

9. pabrėžia, jog tai, kad moterims šeimos verslo įmonėse bus suteikta daugiau galimybių, bus 
naudinga ir moterims, ir verslo įmonėms;

10. ragina imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui ir 
prievartai, išvengta situacijų, kurios yra palankios šantažui ir (arba) engimui ar smurtui 
prieš moteris darbo vietoje, ir kad už tai būtų baudžiama; atkreipia dėmesį į tai, kad ne tik 
fizinis smurtas, bet ir izoliacija bei diskriminacija taip pat yra dvasinio žiaurumo ar 
psichologinės agresijos formos;

11. dar kartą primena valstybėms narėms ir vietos bei regioninės valdžios institucijoms, kaip 
svarbu teikti pakankamas aukštos kokybės ir prieinamas vaikų, vyresnio amžiaus žmonių 
ir kitų priklausomų asmenų priežiūros paslaugas, taip pat numatyti mokestines paskatas 
įmonėms ir kitas kompensacijas, siekiant padėti moterims ir vyrams dirbti samdomą 
darbą, vykdyti savarankišką veiklą arba vadovauti šeimos verslo įmonėms, kad jie galėtų 
derinti savo įsipareigojimus šeimai ir darbui;

12. ragina Komisiją pradėti tyrimą ir rinkti statistinius duomenis apie moterų dalyvavimą 
šeimos verslo įmonėse Europoje;

13. pabrėžia, kad reikia nustatyti atskirus ir tinkamai apmokamus motinystės, tėvystės ir vaiko 
priežiūros atostogų laikotarpius, kurie atitiktų samdomų darbuotojų, savarankiškai 
dirbančių asmenų ir verslo įmonių darbdavių poreikius;

14. primygtinai ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares kaskart, kai rengiami teisės aktai
šeimos verslo įmonių srityje ir ypač įgyvendinant direktyvą dėl moterų atstovavimo 
valdybose, įtraukti į juos lygias vyrų ir moterų galimybes, taip pat moterų galimybių 
dalyvauti profesiniame mokyme skatinimą, svarstyti ir įtraukti iniciatyvias priemones,
kuriomis skatinamas nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų dalyvavimas;

15. pabrėžia, kad pašalinus visus skirtumus tarp vyrų ir moterų, dirbančių šeimos verslo 
įmonėse, būtų pasiekta naudos ekonomikai ir visai visuomenei; atkreipia dėmesį į tai, kad 
2010–2015 m. vyrų ir moterų lygybės strategijos tikslas – padidinti moterų užimtumo lygį 
iki 75 proc., t. y. tikslo, nustatyto strategijoje „Europa 2020“, ir kad jis taikomas taip pat ir 
toms moterims, kurių užimtumo lygis yra mažiausias;

16. pabrėžia, jog būtina įdiegti paramos sistemas, skirtas moterims verslo savininkėms ir 
vadovėms šeimos verslo įmonėse, siekiant sustiprinti jų pasitikėjimą savimi ir padidinti 
asmeninį efektyvumą;

17. primygtinai ragina nustatyti reikalavimą, kad šeimos verslo įmonės užtikrintų vienodą 
požiūrį į vyrus ir moteris ir vienodas jų galimybes darbe, valdant bendrovę ir priimant 
sprendimus, ir kad tuo tikslu jos imtųsi priemonių, kuriomis būtų užkirstas kelias bet 
kokiai diskriminacijai ir būtų skatinama lyčių lygybė;
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18. pabrėžia, kad reikia pateikti konkrečių pasiūlymų siekiant geriau suderinti darbą, šeiminį 
ir asmeninį gyvenimą ir skatinti geresnį vyrų ir moterų profesinių, šeimos ir socialinių 
pareigų pasidalijimą, ypač pagalbos išlaikomiems asmenims ir vaikų globos srityse;
atkreipia dėmesį į tai, kad geresnis dienos centrų ir lopšelių paslaugų teikimas priklauso 
ne tik nuo viešosios politikos priemonių, skirtų šiai infrastruktūrai kurti, bet ir nuo paskatų 
įmonėms siūlyti tokius sprendimus; pažymi, kad lankstus darbo laikas ir darbo 
organizavimas, taip pat darbas ne visą darbo dieną, gali būti vienas iš būdų siekiant 
užtikrinti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;

19. ragina Tarybą kuo greičiau pasiekti susitarimą ir priimti direktyvą dėl biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo tam, kad 
visos biržinės bendrovės, įskaitant šeimos verslo įmones, pasiektų tikslą, t. y. bent 
40 proc. jų direktorių valdybų narių būtų moterys.
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