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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 3 dalis), kuriuo 
keičiamas ne teisėkūros pasiūlymas dėl rezoliucijos A9–0234/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES lyčių lygybės strategijos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalį ir į 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6, 8, 10, 83, 153, 157 straipsnius ir 168 
straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į po 1975 m. priimtas ES direktyvas dėl įvairių vienodo požiūrio į vyrus 
ir moteris aspektų (Direktyva 79/7/EEB1, Direktyva 86/613/EEB2, Direktyva 
92/85/EEB3, Direktyva 2004/113/EB4, Direktyva 2006/54/EB5, Direktyva 2010/18/ES6 
ir Direktyva 2010/41/ES7),

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo 

1 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo 
nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje (OL L 6, 1979 1 10, p. 24).
2 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 86/613/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi 
savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, principo taikymo ir dėl savarankiškai dirbančių moterų 
apsaugos nėštumo ir motinystės metu (OL L 359, 1986 12 19, p. 56).
3 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė 
nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (OL L 348, 
1992 11 28, p. 1).
4 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (OL L 373, 
2004 12 21, p. 37).
5 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (OL L 204, 
2006 7 26, p. 23).
6 2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 2010/18/ES, įgyvendinanti patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų, ir panaikinanti Direktyvą 96/34/EB 
(OL L 68, 2010 3 18, p. 13).
7 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai 
dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB (OL L 180, 
2010 7 15, p. 1).
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pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES8,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos ir teisių9,

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį, ypač į jo 1-ą, 2-ą, 3-ią, 6-ą, 9-ą, 11-ą, 
12-ą ir 15-ą principus,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

A. kadangi moterų ir vyrų lygybė yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių ir 
horizontalusis principas, kuriuo ES turėtų vadovautis visose savo veiklos srityse;

B. kadangi lyčių lygybės politika yra pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo skatinimo 
priemonė ir viena iš išankstinių gerovės, konkurencingumo ir užimtumo, taip pat 
įtraukumo ir socialinės sanglaudos, skatinimo sąlygų;

C. kadangi ES, kuri visais savo veiksmais privalo skatinti vyrų ir moterų lygybę, turėtų 
imtis veiksmų tose srityse, kuriose ji turi kompetenciją tai daryti pagal Sutartis, tačiau 
taip pat gali prisidėti skatinant geriausią valstybių narių patirtį kitose srityse;

D. kadangi, nors vyrų ir moterų lygybė ES iš esmės yra pasiekta, dar reikia išspręsti tokius 
svarbius klausimus kaip, pavyzdžiui, vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų 
skirtumai, smurtas prieš moteris, priverstinės santuokos, moterų lyties organų žalojimas, 
atstovavimas moterims visuomeniniame gyvenime ir mokslo srityje, o taip pat šeimos ir 
profesinio gyvenimo pusiausvyra;

E. kadangi valstybės narės yra tiesiogiai atsakingos už socialinės pažangos ir ekonomikos 
augimo užtikrinimą, pvz., vykdydamos nacionalines struktūrines reformas ir patikimą 
fiskalinę politiką; kadangi ES iniciatyvomis negali ir neturėtų būti siekiama perimti 
nacionalinę atsakomybę šiuo atžvilgiu;

F. kadangi ES turi priemonių padėti valstybėms narėms keistis geriausios patirties 
pavyzdžiais, kad padėtų toms, kurioms to reikia, ypač lygybės ir vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo srityje;

G. kadangi ES yra priėmusi svarbių teisės aktų ir padarė esminę pažangą, siekiant užtikrinti 
moterų ir vyrų lygybę;

H. kadangi viena iš trijų 15 metų ar vyresnio amžiaus moterų ES patyrė tam tikrą fizinį ir 
(arba) seksualinį smurtą10, viena iš dviejų moterų patyrė seksualinį priekabiavimą, o 
viena iš 10 – priekabiavimą internete;

I. kadangi visų rūšių smurtas prieš moteris (fizinis, seksualinis, psichologinis, ekonominis 
ar kibernetinis smurtas) yra žmogaus teisių pažeidimas ir viena iš didžiausių kliūčių 

8 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.
9 OL C 468, 2016 12 15, p. 66.
10 2014 m. FRA tyrimas, kuris yra išsamiausias šios srities tyrimas ES lygmeniu, paremtas 28 valstybių narių 
duomenimis.
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moterų ir vyrų lygybei užtikrinti; kadangi gyvenimas be smurto yra būtina lygybės 
sąlyga;

J. kadangi prekyba žmonėmis yra vienas iš ryškiausių pagrindinių teisių ir žmogaus orumo 
pažeidimų; kadangi moterys ir mergaitės sudaro 80 proc. registruotų prekybos 
žmonėmis aukų ir 95 proc. registruotų prekybos žmonėmis aukų seksualinio 
išnaudojimo tikslais; kadangi prekyba žmonėmis yra vis didėjanti organizuoto 
nusikalstamumo atšaka, tam tikra vergijos forma ir žmogaus teisių pažeidimas ir jos 
aukomis daugiausia tampa moterys ir vaikai, ypač vykdant prekybą seksualinio 
išnaudojimo tikslais; kadangi prostitucijos rinka skatina prekybą moterimis ir vaikais ir 
sustiprina smurtą prieš juos; kadangi valstybės narės turi formuoti savo socialinę ir 
ekonominę politiką taip, kad būtų padedama pažeidžiamoms moterims ir mergaitėms 
atsisakyti prostitucijos, be kita ko, nustatant konkrečias socialinės ir ekonominės 
politikos priemones joms padėti;

K. kadangi prostitucija, prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, seksualinio 
išnaudojimo tikslais yra vergijos forma ir nesuderinama su žmogaus orumu, visų pirma 
šalyse, kuriose įteisinta sekso pramonė; kadangi dėl padidėjusio organizuoto 
nusikalstamumo ir pelningumo prekyba žmonėmis plečiasi visame pasaulyje;

L. kadangi surogatinė motinystė yra šiuolaikinė vergovės, prekybos žmonėmis, prekybos 
vaikais ir moterų išnaudojimo pasipelnymo tikslais forma, dėl kurios gali kilti emocinių 
ir teisinių problemų, susijusių su tėvystės ir globos teisėmis;

M. kadangi apskaičiuota, kad bent 500 000 moterų Europoje ir 200 mln. moterų visame 
pasaulyje patiria visą gyvenimą trunkančias fiziologines ir psichologines moterų lytinių 
organų žalojimo ir (arba) pjaustymo pasekmes;

N. kadangi, pasak JT, psichologinį ar seksualinį priekabiavimą darbo vietoje arba 
priekabiavimą, dėl kurio smarkiai nukentėjo asmeniniai ir profesiniai siekiai, visame 
pasaulyje yra patyrusios beveik 35 proc. moterų, o jis pakerta ne tik moterų savivertę, 
bet ir jų derybinę poziciją siekiant išsikovoti teisingesnį atlyginimą; kadangi teisingas 
atlyginimas ir ekonominis savarankiškumas yra esminė sąlyga, kad moterys galėtų 
išsilaisvinti iš prievarta ir smurtu grindžiamų santykių;

O. kadangi vyrų ir moterų lygybė gali būti pasiekta tik užtikrinant jų lygybę prieš įstatymą, 
taip pat lygias galimybes gauti išsilavinimą, mokytis ir įsidarbinti;

P. kadangi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas apibrėžiamas kaip vyrų ir moterų 
vidutinio valandinio darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių skirtumas, išreikštas vyrų 
vidutinio valandinio darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių procentine dalimi; 
kadangi maždaug dviejų trečdalių vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo negalima 
paaiškinti lyčių skirtumais, susijusiais su darbo rinkos ypatumais, pvz., amžiumi, 
patirtimi ir išsilavinimu, profesine kategorija ar darbo laiku ir kitais pastebimais 
požymiais, ir tai rodo aiškų diskriminacijos veiksnį, be to, diskriminacija dėl lyties taip 
pat persipina su kitokia įvairių formų diskriminacija; kadangi tarpsektorinis požiūris yra 
labai svarbus siekiant suprasti daugialypę diskriminaciją, kuri susieja moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio skirtumą dėl tam tikrų tapatybių ir lyties bei kitų socialinių veiksnių 
sankirtą;
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Q. kadangi neapmokamus priežiūros ir namų ruošos darbus daugiausia atlieka moterys ir 
tai daro įtaką užimtumui ir karjeros galimybėms ir dėl to didėja vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio bei pensijų skirtumas;

R. kadangi, gautais duomenimis, visoje ES 80 proc. visos priežiūros teikia neformalieji 
prižiūrintieji asmenys, kurių dauguma yra moterys (75 proc.), ir tai rodo, kad yra vyrų ir 
moterų priežiūros pareigų skirtumai, kurie daro didelę įtaką vyrų ir moterų pensijų 
skirtumui; kadangi daugiau nei 50 proc. prižiūrinčiųjų asmenų, jaunesnių nei 65 metų, 
globą derina su užimtumu, todėl jiems sunku išlaikyti profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą; kadangi prižiūrintieji asmenys dažnai įdarbinami dirbti žemos 
kvalifikacijos ir mažai apmokamą darbą, kurį galima derinti su jų priežiūros paslaugų 
teikimo grafiku, taip pat jie gali būti įpareigoti sutrumpinti savo darbo laiką arba palikti 
apmokamą darbą; kadangi 7–21 proc. neformaliųjų prižiūrinčiųjų asmenų sutrumpina 
savo darbo laiką, o 3–18 proc. pasitraukia iš darbo rinkos;

S. kadangi yra spragų įvairiose valstybėse narėse derinant vaikų priežiūros sistemas su 
tėvų, įskaitant vienišus tėvus (daugiausia vienišas motinas), poreikiais, ir ypač moterims 
vis dar kyla sunkumų derinant šeimos, asmeninį ir profesinį gyvenimą; kadangi 
vyresnės nei 45 metų moterys dažnai negali išnaudoti visų savo pajėgumų dirbti, o 
įsidarbinusios dirba daug blogesnėmis sąlygomis negu vyrai, ypač kai grįžta į darbą po 
motinystės ar vaiko priežiūros atostogų arba kai yra priverstos derinti darbą ir rūpintis 
išlaikomais asmenimis;

T. kadangi motinystės apsauga yra teisė, kuri turi būti visapusiškai puoselėjama;

U. kadangi teisė į vienodą atlyginimą už vienodą darbą ar tokios pačios vertės darbą ne 
visada garantuojama; kadangi ES vyrų ir moterų valandinis darbo užmokesčio 
skirtumas sudaro 14,1 proc., nors jis labai įvairuoja pavienėse valstybėse narėse11; 
kadangi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas lemia 29,1 proc. vyrų ir moterų 
pensijų pajamų skirtumą12;

V. kadangi skurdą ir socialinę nelygybę Europoje patiria neproporcingai daug moterų, ypač 
vienišų motinų, neįgaliųjų, taip pat vyresnio amžiaus moterų ir kaimo bei atokiose 
vietovėse gyvenančių moterų; kadangi Europos Sąjungoje 15 proc. šeimų, kuriose auga 
vaikai, yra vienišų tėvų ar motinų šeimos; kadangi vidutiniškai 85 proc. šių šeimų 
sudaro vienišos motinos, o 47 proc. vienišų tėvų ar motinų šeimoms 2017 m. buvo 
kilusi skurdo ar socialinės atskirties rizika; kadangi moterų benamystė yra vis didėjanti 
problema;

W. kadangi moterys kaimo vietovėse susiduria su daugybe sunkumų: tai žemesnis 
gyvenimo lygis, labiau apribotos įsidarbinimo galimybės, santykinė izoliacija nuo rinkų, 
ribotos galimybės naudotis infrastruktūra, įskaitant kaimo infrastruktūrą, viešąsias 
paslaugas ir sveikatos priežiūrą, prastesnė prieiga prie švietimo paslaugų ir informacijos 
apie švietimo galimybes, – ir jų skaičius sprendimų priėmimo forumuose yra 

11 Žr. 2018 m. duomenis apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 Duomenys apie vyrų ir moterų pensijų skirtumą viešai paskelbti Eurostato duomenų bazėje, žr. „Vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas pagal amžiaus grupę. ES SPGS tyrimas“, 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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nepakankamas; kadangi, nesant oficialaus sutuoktinių pagalbininkių statuso, ūkiuose 
moterys gali dirbti nematomą darbą, nes kyla problemų pripažįstant tokį darbą pagal 
nacionalines sistemas;

X. kadangi Europos Sąjungoje gyvena 46 mln. neįgalių moterų ir mergaičių; kadangi šis 
skaičius sudaro beveik 60 proc. visų neįgalių gyventojų; kadangi dauguma negalių 
įgyjama su amžiumi;

Y. kadangi daugiau kaip pusė neįgalių darbingo amžiaus moterų yra ekonomiškai 
neaktyvios; kadangi visose valstybėse narėse didelį materialinį nepriteklių patiria 
daugiau neįgalių nei įgalių moterų;

Z. kadangi skaitmeniniame sektoriuje vyrų dirba tris kartus daugiau negu moterų; kadangi 
siekiant, kad daugiau moterų dirbtų skaitmeniname ir kituose ateities sektoriuose, labai 
svarbu panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus, užtikrinti jų 
ekonominę nepriklausomybę ir sukurti naujų užimtumo galimybių, taip pat ir toms 
grupėms, kurios paprastai į darbo rinką neįtraukiamos; kadangi šiuo atžvilgiu labai 
svarbu skatinti moterų dalyvavimą skaitmeniniame versle, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos srityse bei IRT švietimo bei užimtumo srityse; kadangi į 
skaitmeninę darbo rinką integruojant daugiau moterų, Europos ekonomikos BVP galėtų 
padidėti 16 mlrd. EUR;

1. pritaria Komisijos 2020–2025 m. lyčių lygybės strategijai; tačiau susirūpinęs pastebi, 
kad kai kurios jos dalys perima ES valstybių narių kompetenciją;

2. pabrėžia, kad ES ir jos valstybės narės iš esmės pasiekė moterų ir vyrų lygybę; vis dėlto 
pabrėžia, kad reikia padaryti didesnę pažangą įgyvendinant kai kurias pagrindines 
iniciatyvas, susijusias su vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo 
panaikinimu, šeimos ir profesinio gyvenimo pusiausvyra (kurią ypač paveikė COVID-
19) ir atstovavimu moterims visuomeniniame gyvenime;

3. ragina valstybes nares reguliariai keistis geriausios patirties pavyzdžiais, susijusiais su 
moterų teisių politika;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad nors visos valstybės narės baudžia už smurtą prieš moteris, 
statistiniai duomenys aiškiai rodo, kad daugelyje valstybių narių smurto atvejų skaičius 
auga; ragina visas valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti smurtą prieš 
moteris, ypač daug dėmesio skiriant seksualiniam smurtui, moterų lyties organų 
žalojimui ir priverstinėms santuokoms, ypač mergaičių;

5. remia Komisijos įsipareigojimą kovoti su smurtu prieš moteris, remti ir apsaugoti šių 
nusikaltimų aukas ir užtikrinti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn už 
savo nusikaltimus; ragina ES ir nacionaliniu lygmeniu imtis veiksmų siekiant pašalinti 
sunkiausius moterų teisių pažeidimus, pvz., moterų lyties organų žalojimą, priverstinius 
abortus, priverstinę sterilizaciją ir priverstines santuokas, seksualinį išnaudojimą, 
prekybą žmonėmis, kibernetinį smurtą, keršto pornografijos skelbimą ir neapykantą 
kurstančias kalbas prieš moteris internete;

6. pabrėžia, kad būtina apsaugoti nepilnametes, priklausančias mažumoms arba turinčias 
sveikatos problemų ar negalią, nes jos gali tapti įvairių formų smurto aukomis ir 
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taikiniais; remia Komisijos ketinimą pasiūlyti ir finansuoti priemones, skirtas kovai su 
galima prievarta, išnaudojimu ir smurtu, nukreiptu prieš šias itin pažeidžiamas grupes;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares rūpintis įtraukia neįgalių moterų ir mergaičių lygybe 
visose gyvenimo srityse ir apsaugoti jas nuo smurto namuose bei priežiūros ir pagalbos 
paslaugų teikėjų smurto, ir šiuo tikslu imtis įgyvendinti jautrinimo ir pajėgumų ugdymo 
programas, skirtas sveikatos priežiūros, socialinių ir priežiūros tarnybų, švietimo, 
mokymo ir užimtumo įstaigų, teisėsaugos ir teisminių institucijų specialistams;

8. atkreipia dėmesį į smurto ir priekabiavimo darbo vietoje mastą ir poveikį, taip pat 
poreikį imtis konkrečių priemonių ES lygmeniu sprendžiant šias problemas ir kovojant 
su psichologiniu ir seksualiniu priekabiavimu;

9. ragina valstybes nares rengiant savo sveikatos strategijas ir politiką visada atsižvelgti į 
moterų interesus ir konkrečius poreikius; ragina ES remti savo valstybes nares joms 
koordinuojant savo sveikatos politiką, kad būtų pasiekta geriausių rezultatų moterų 
labui, ypač pagal ES kovos su vėžiu planą;

10. palankiai vertina pasiūlytas specialias kovos su kibernetiniu smurtu (įskaitant 
priekabiavimą internete, patyčias kibernetinėje erdvėje ir seksistines neapykantą 
kurstančias kalbas), kuris neproporcingai paveikia moteris ir mergaites, ypač viešajame 
diskurse dalyvaujančias aktyvistes, politikes ir kitas visuomenės veikėjas, priemones; 
todėl palankiai vertina tai, jog buvo paskelbta, kad su šiuo reiškiniu susiję klausimai bus 
sprendžiami Skaitmeninių paslaugų akte ir kad numatoma dirbti su technologinėmis 
platformomis ir IRT sektoriumi pagal naują bendradarbiavimo sistemą, kad pastarieji 
šią problemą spręstų naudodami tinkamas technines priemones, pvz., prevencines 
technines priemones ir į žalingą turinį reaguojančius mechanizmus;

11. palankiai vertina neseniai priimtą pirmąją 2020–2025 m. ES strategiją dėl nusikaltimų 
aukų teisių , visų pirma dėl numatyto konkretaus požiūrio į psichologinį smurtą prieš 
moteris ir ilgalaikį poveikį jų psichikos sveikatai; pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad 
visos aukos galėtų veiksmingai kreiptis į teismą įgyvendinant Aukų teisių direktyvą;

12. atkreipia Komisijos ir valstybių narių dėmesį į ypač dramatišką našlaičiais tapusių vaikų 
padėtį, kurie patiria smurtą ar yra priversti gyventi aplinkoje, kurioje jie susiduria su 
smurtu šeimoje, ir primygtinai ragina atsižvelgti į šias aplinkybes sprendžiant smurto 
šeimoje problemą;

13. primygtinai ragina Komisiją pristatyti ilgai lauktą ES prekybos žmonėmis panaikinimo 
strategiją ir pabrėžia, kad reikia aiškiai pripažinti, kad nuo to labiausiai nukenčia 
moterys ir mergaitės; pripažįsta, kad seksualinis išnaudojimas surogatinės motinystės ir 
reprodukciniais tikslais arba tokiais tikslais kaip priverstinės santuokos, prostitucija ir 
pornografija yra nepriimtinas ir reiškia žmogaus orumo bei žmogaus teisių pažeidimą; 
todėl prašo, kad strategijoje būtų atidžiai išnagrinėta prostitucija užsiimančių moterų 
padėtis, ypatingą dėmesį skiriant prostitucijos ir prekybos moterimis ir nepilnamečiais 
sąsajai ES ir visame pasaulyje, taip pat besiformuojančiai tendencijai naudotis internetu 
išnaudojimo tikslais; pabrėžia svarbų ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus 
vaidmenį ir darbą ir ragina Komisiją nedelsiant paskirti naują koordinatorių, kad būtų 
atidžiai stebima, kaip valstybės narės įgyvendina Kovos su prekyba žmonėmis 
direktyvą; tvirtina, kad į darbą svarbu įtraukti paklausos mažinimo priemones ir 
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strategijas;

14. atkreipia ypatingą dėmesį į stereotipų ir moterų įvaizdžio seksualizavimo problemą, su 
kuria turėtų kovoti visos kompetentingos institucijos, taip pat pasitelkiant ir valstybių 
narių švietimo programas;

15. ragina daugiau dėmesio ir paramos skirti našlaičių prieglaudoms ir smurto aukoms 
skirtiems globos namams, kurie buvo uždaryti arba jų galimybės priimti gyventojus 
buvo labai apribotos dėl COVID-19 pandemijos, priverčiant moteris ar mergaites ir 
vaikus išgyventi karantiną smurtautojo namuose;

16. palankiai vertina tai, kad paskelbta rekomendacija dėl žalingos praktikos prevencijos, 
greta galimų teisės aktų, kuriuose raginama kovoti su moterų lyties organų žalojimu, 
priverstine sterilizacija, ankstyvomis ir priverstinėmis santuokomis ir vadinamuoju 
smurtu dėl garbės, nuo kurių labiausiai nukenčia vaikai ir mergaitės;

17. ragina valstybes nares skirti pakankamai lėšų priežiūros paslaugoms ir ilgalaikės 
priežiūros paslaugoms, įskaitant lėšas pagal ES teikiamą finansavimą, ir užtikrinti 
įperkamų, prieinamų ir aukštos kokybės vaikų priežiūros paslaugų, įskaitant ankstyvąjį 
vaikų ugdymą, teikimą, ypač suteikiant jaunoms motinoms galimybę dirbti ir (arba) 
studijuoti; atsižvelgdamas į tai, primena vienuoliktąjį Europos socialinių teisių ramsčio 
principą; ragina teikti finansinę paramą valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė šių 
tikslų, ir raginti jas dalytis gerąja patirtimi;

18. ragina Komisiją pateikti Europos priežiūros  strategiją, kurioje būtų nustatyti minimalūs 
priežiūros standartai ir kokybės gairės – taip pat taikytini ir vaikams, vyresnio amžiaus 
asmenims bei ilgalaikių poreikių turintiems asmenims; ragina Komisiją ir valstybes 
nares dirbti rengiant lanksčias darbo sąlygas, kuriomis nebūtų pakenkiama darbuotojo 
darbo užmokesčiui, galimybėms naudotis socialinėmis ir darbo teisėmis bei išmokomis 
ir kuriomis būtų gerbiama darbuotojų teisė atsijungti;

19. mano, kad pirmiausia reikia imtis veiksmų ir remti šeimą, įskaitant tinkamas ir 
įperkamas vaikų priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų įsteigimą, nes tai teigiamai 
paskatintų moteris dalyvauti darbo rinkoje ir pagerintų jų senatvės pensijos 
perspektyvas bei demografines tendencijas;

20. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą pateikti priemones ir gaires, kurios galėtų 
padėti nustatant skirtumus ir diskriminaciją tame pačiame sektoriuje ir panaikinti vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumus; todėl pabrėžia visapusiško socialinių partnerių bei 
visų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo ir dalyvavimo, laikantis nacionalinės 
praktikos ir tradicijų, svarbą;

21. pabrėžia, kad visame pasaulyje 70 proc. sveikatos priežiūros ir socialinių darbuotojų yra 
moterys, kurioms dažnai mokamas tik minimalus darbo užmokestis ir kurios dirba mažų 
garantijų sąlygomis, ir ragina padidinti darbo užmokestį ir pagerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys, kaip antai priežiūros, sveikatos ir 
mažmeninės prekybos sektoriai;

22. ragina Komisiją peržiūrėti 1992 m. spalio 19 d. Direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, 
skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba 
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maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo, siekiant pasirūpinti, kad 
moterys visoje Europoje galėtų naudotis laisvu darbuotojų judėjimu tokiomis pat 
sąlygomis, kaip ir vyrai13;

23. pabrėžia, kad lygios galimybės ir aktyvesnis moterų dalyvavimas darbo rinkoje gali 
prisidėti prie darbo vietų skaičiaus didėjimo, ekonomikos klestėjimo ir 
konkurencingumo Europoje; ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti paskatas 
mažinti mažų garantijų darbo vietas ir nesavanorišką darbą ne visą darbo laiką, kad būtų 
pagerinta moterų padėtis darbo rinkoje;

24. atkreipia dėmesį, kad vienišos motinos yra labai pažeidžiamos ekonominiu požiūriu, nes 
jos dažnai uždirba mažiau nei vyrai ir susilaukusios vaikų dažniau praranda darbą; 
ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir identifikuoti su 
tarpvalstybiniu alimentų mokėjimu susijusias problemas, taip pat parengti priemones, 
kuriomis būtų užtikrintas veiksmingas mokėjimo įsipareigojimų vykdymas;

25. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą priimti veiksmų planą Europos socialinių 
teisių ramsčiui įgyvendinti;

26. ragina Komisiją ir valstybes nares priimti priemones, kuriomis būtų kovojama su stiklo 
lubų reiškiniu, pvz., užsitęsiančiomis vaiko priežiūros atostogomis, užtikrinti aukštos 
kokybės vaiko priežiūros paslaugas už prieinamą kainą ir panaikinti tiesioginę ir 
netiesioginę visų formų diskriminaciją, susijusią su paaukštinimais darbo rinkoje;

27. ragina sudaryti galimybes moterims savo gyvenimo planus įgyvendinti ir kaimo ir 
periferinėse vietovėse; pabrėžia, kad tam joms turi būti užtikrinta būtinoji infrastruktūra, 
taip pat turi būti vystomos naujos veiklos sritys, sudaromos paprastesnės sąlygos grįžti į 
darbą ir skatinamas įvairiausių partnerių bendradarbiavimas, siekiant remti ir skatinti 
moteris, taip pat sudaryti palankias sąlygas ir galimybes patekti į darbo rinką, užtikrinti 
lygias galimybes ir gerinti socialinę sanglaudą kaimo vietovėse;

28. atkreipia dėmesį į aktyvų ir nepaprastai svarbų vaidmenį, kurį moterys atlieka kaimo 
vietovių ekonomikos srityje, ir apgailestauja, kad žemės ūkio užimtumo bei galimybių 
naudotis socialine apsauga, mokytis, išeiti motinystės atostogų ir gauti senatvės pensiją 
srityse nuolat susiduriama su dideliais lyčių skirtumais; ragina Komisiją, valstybes nares 
ir regionines bei vietos valdžios institucijas remti projektus, ypač skirtus moterims, 
susijusius su inovatyvios žemės ūkio veiklos kaimo ir retai gyvenamose vietovėse 
kūrimu, siekiant stiprinti jų pozicijas žemės ūkio rinkoje, kuri gali tapti naujų darbo 
vietų šaltiniu; be to, ragina Komisiją rasti finansavimo galimybių pagal antrąjį 
bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ramstį, kad moterims būtų užtikrinama didesnė 
prieiga prie žemės ir sprendžiamas jų – ypač sezoninių darbuotojų – darbo sąlygų kaimo 
vietovėse klausimas;

29. apgailestauja dėl to, kad moterys, atsižvelgiant į jų švietimą, mokymą ir užimtumą, 
nepakankamai dalyvauja skaitmeninės ekonomikos, dirbtinio intelekto, IRT ir gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sektoriuose, ir pabrėžia, kad kyla 
rizika, jog bus toliau skleidžiami stereotipai; atkreipia dėmesį į galimą naudą ir 

13 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai 
galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8).
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galimybes, bet taip pat į galimus iššūkius, susijusius su skaitmeninimu, moterims ir 
mergaitėms, ir primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad įgyvendinant bendrosios 
rinkos strategiją būtų priimtos konkrečios priemonės šiems klausimams spręsti;

30. pabrėžia, kad labai svarbu vyresnėms moterims, kaimo vietovėse gyvenančioms 
moterims ir nepalankioje padėtyje esančioms moterims ir mergaitėms, kurios turi 
ribotas galimybes naudotis naujausiomis technologijomis, užtikrinti galimybę įgyti 
skaitmeninių įgūdžių ir juos tobulinti, kad jos galėtų gyventi aktyvų gyvenimą ir joms 
būtų lengviau palaikyti ryšius su draugais ir giminaičiais;

31. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą naudotis programa „Europos horizontas“ 
teikiant įžvalgas ir sprendimus, kaip kovoti su galimu šališkumu tam tikros lyties 
atžvilgiu dirbtinio intelekto srityje; tačiau prašo, kad siekiant remti projektus, kuriuos 
įgyvendinant mergaitės ir moterys skatinamos gerinti savo skaitmeninius įgūdžius ir 
kuriais jos supažindinamos su gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 
sritimis, būtų panaudotos visos finansavimo galimybės;

32. pažymi, kad tokiomis aplinkybėmis, kaip dabartinė koronaviruso pandemija, didėja 
nuotolinio darbo ir darbo iš namų vaidmuo bei galimybės; ragina Komisiją į strategiją 
įtraukti nuotolinio darbo ir darbo iš namų, kaip svarbaus profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo veiksnio, vaidmenį;

33. atkreipia dėmesį į įrodytą motinos pieno naudą naujagimiams, dėl to svarbu skatinti 
maitinimą krūtimi, ypač neišnešiotų kūdikių atveju, remti politiką, kuria skatinama 
naudoti motinos pieną, tiek maitinant krūtimi, tiek aukojant pieną neišnešiotiems 
kūdikiams, ir skatinti tarpvalstybinį pieno bankų naudojimą, siekiant užtikrinti, kad 
pasienio regionų moterys prireikus galėtų pasinaudoti šia parama;

34. primygtinai ragina į visas Europos Sąjungoje skatinamas bendras lyčių lygybės 
iniciatyvas įtraukti negalios aspektą; primygtinai ragina užtikrinti neįgalių smurto aukų 
apsaugą, suteikiant joms teisę į gynybą ar taikant kitą riboto veiksnumo režimą, todėl 
ragina šią grupę veiksmingai naudotis teise kreiptis į teismą, taip pat rengti procese 
dalyvaujančių specialiųjų tarnybų specialistus (pvz., baudžiamosios teisės ar sveikatos 
priežiūros specialistus) ir stiprinti jų pajėgumus; primygtinai ragina sukurti prieinamą ir 
nuo stereotipų atsietą švietimo sistemą, kuri leistų neįgalioms mergaitėms ir moterims 
pasirinkti studijų ir darbo sritis atsižvelgiant į jų norus ir gabumus, o ne apsiriboti 
neprieinamumu, išankstiniu nusistatymu ir stereotipais; pritaria neįgalių moterų 
dalyvavimui, kaip pokyčių modeliui;

35. ragina atsižvelgiant į SESV 8 straipsnį, kuriame teigiama, kad visuose savo veiksmuose 
ES turėtų siekti pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę, 
užtikrinti ES vidaus ir išorės politikos nuoseklumą ir šių politikos sričių tarpusavio 
stiprinimą, ypač kai tai susiję su žalinga praktika ir diskriminaciniais teisės aktais, 
skatinant vienodą moterų naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis plėtojant išorės 
santykius; šiame kontekste ypač pabrėžia ES prekybos politiką, vystomąjį 
bendradarbiavimą ir politiką žmogaus teisių srityje; primena švietimo svarbą įgalinant 
moteris ir mergaites tiek ES, tiek šalyse partnerėse; pabrėžia, kad švietimas yra ne tik 
teisė, bet ir svarbi priemonė kovojant su ankstyvomis ir priverstinėmis santuokomis bei 
paauglių nėštumu; primygtinai reikalauja, kad ES išorės politikos prioritetas būtų 



AM\1222236LT.docx PE662.829v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

pastangos išlaikyti mergaites mokyklose ir tęsti jų mokymąsi šalyse partnerėse;

36. smerkia surogatinės motinystės praktiką, kuri žemina moterų orumą, nes jų kūnai ir 
reprodukcinės funkcijos paverčiamos preke; mano, kad gestacinė surogatinė motinystė, 
kurią taikant išnaudojama moterų (ypač besivystančiose šalyse gyvenančių pažeidžiamų 
moterų) reprodukcinė funkcija, o jų kūnas naudojamas finansinės ir kitokios naudos 
tikslais, privalo būti uždrausta, o šis klausimas skubos tvarka turi būti svarstomas 
žmogaus teisių priemonėse;

37. pažymi, kad Komisija turi atkreipti dėmesį į ypatingą moterų apsaugos nuo smurto 
padėtį migrantų ir prieglobsčio prašytojų priėmimo centruose, ir ragina sukurti 
moterims ir mergaitėms pritaikytą infrastruktūrą bei prireikus tinkamai apmokyti šių 
centrų darbuotojus;

38. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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