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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant griežtesnio 
vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą 
principo taikymo nustatomi minimalieji darbo užmokesčio skaidrumo reikalavimai
(COM(2021)0093 – C9-0089/2021 – 2021/0050(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0093),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 157 
straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-
0089/2021),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 9 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komiteto bendrus svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų ir Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 OL C 341, 2021 8 24, p. 84.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) SESV 157 straipsnio 1 dalimi 
reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė 
užtikrintų, jog būtų taikomas principas už 
vienodą arba vienodos vertės darbą abiejų 
lyčių darbuotojams mokėti vienodą darbo 
užmokestį;

(3) SESV 157 straipsnio 1 dalimi 
reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė 
užtikrintų, jog būtų taikomas principas už 
vienodą arba vienodos vertės darbą abiejų 
lyčių darbuotojams mokėti vienodą darbo 
užmokestį. SESV 157 straipsnio 3 dalyje 
numatyta priimti priemones užtikrinti, kad 
būtų taikomas „moterų ir vyrų lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio užimtumo 
bei profesinės veiklos principas, taip pat 
vienodo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą principas“.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 23 straipsnyje nustatyta, 
kad moterų ir vyrų lygybė turi būti 
užtikrinta visose srityse, įskaitant priėmimą 
į darbą, darbą ir atlyginimą;

(4) Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos (toliau – Chartija) 21 ir 23 
straipsniuose draudžiama bet kokia 
diskriminacija dėl lyties, įtvirtinta teisė į 
lygias galimybes ir nustatyta, kad moterų ir 
vyrų lygybė turi būti užtikrinta visose 
srityse, įskaitant priėmimą į darbą, darbą ir 
atlyginimą;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) vyrams ir moterims taikomas 
vienodo darbo užmokesčio už vienodą 
darbą principas yra viena iš pagrindinių 
Sąjungos vertybių, nustatytų 1957 m. 
Romos sutartyje. Vis dėlto, vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumo panaikinimas 
ir toliau kelia didelių iššūkių visoje 
Sąjungoje, moterys ir toliau uždirba 
neproporcingai mažiau už vyrus. 2019 m. 
Sąjungos vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas siekė 14,1 proc.1a, 
valstybėse narėse jis labai skiriasi ir per 
pastarąjį dešimtmetį sumažėjo labai 
nedaug. Patiriama diskriminacija darbo 
užmokesčio srityje dar didesnė tarp 
moterų, kurios patiria sąryšinių formų 
diskriminaciją, be kita ko, dėl rasės, 
etninės ar socialinės kilmės, migracijos 
statuso, religijos ar įsitikinimų, lytinės 
orientacijos ar negalios; 
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Gender_pay_g
ap_statistics#Gender_pay_gap_levels_var
y_significantly_across_EU

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) SESV 157 straipsnyje nustatytas ir 
nuosekliai išaiškintas Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo (toliau – Teismas) 
praktikoje dėl diskriminacijos dėl lyties 
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vienodo darbo užmokesčio už vienodą 
arba vienodos vertės darbą principas yra 
svarbus vienodo požiūrio į vyrus ir 
moteris principo aspektas bei esminė 
Sąjungos acquis dalis. Kadangi vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumas 
išlieka, reikėtų nustatyti papildomas 
nuostatas SESV 157 straipsniui 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) vienas Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos drauge paskelbto 
Europos socialinių teisių ramsčio41 
principų – vienodas požiūris į moteris ir 
vyrus ir jų lygios galimybės bei teisė į 
vienodą užmokestį už vienodos vertės 
darbą;

(5) tarp Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos drauge paskelbto Europos 
socialinių teisių ramsčio41 principų yra, 
visų pirma, principai Nr. 2, Nr. 5 ir 
Nr. 7 – vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
ir jų lygių galimybių principai, įskaitant 
dalyvavimo darbo rinkoje, įdarbinimo 
sąlygų ir karjeros galimybių principus, bei 
teisė į vienodą užmokestį už vienodos 
vertės darbą, teisė į sąžiningą ir vienodą 
požiūrį dėl darbo sąlygų, galimybė 
naudotis socialine apsauga ir mokytis 
nepriklausomai nuo jų darbo santykių 
rūšies ir trukmės, taip pat teisė įdarbinimo 
pradžioje būti raštu informuotam apie 
teises ir pareigas;

__________________ __________________
41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_lt

41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_lt

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Komisijos rekomendacijoje 
2014/124/ES1a valstybės narės primygtinai 
raginamos nustatyti darbo užmokesčio 
skaidrumo priemones ir, vadovaujantis 
Teismo praktika, nacionalinėje teisėje 
(remiantis objektyviais kriterijais, pvz., 
švietimo, profesiniai ir mokymo 
reikalavimai, įgūdžiai, pastangos ir 
atsakomybė, atliktas darbas ir susijusių 
užduočių pobūdis) paaiškinti vienodo 
darbo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą sąvoką, rekomendacijoje taip pat 
išdėstytos pagrindinės priemonės, 
kuriomis siekiama padėti valstybėms 
narėms stiprinti šį principą. 2017 m. 
lapkričio 20 d. Komisijos ataskaitoje dėl 
Komisijos rekomendacijos dėl vienodo 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo 
stiprinimo didinant skaidrumą 
įgyvendinimo pažymėta, kad nedaug 
valstybių narių, reaguodamos į šią 
rekomendaciją, pakeitė savo teisines 
sistemas siekdamos sustiprinti vienodo 
užmokesčio už vienodos vertės darbą 
principą, todėl dokumente pabrėžta, jog 
Sąjungos lygmeniu būtina imtis kitų 
tikslinių priemonių tam, kad darbo 
užmokesčio skaidrumas taptų realybe;
__________________
1a 2014 m. kovo 7 d. Komisijos 
rekomendacija 2014/124/ES dėl vienodo 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo 
stiprinimo didinant skaidrumą (OL L 69, 
2014 3 8, p. 112).

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) COVID-19 pandemija ir jos 
ekonominės ir socialinės pasekmės padarė 
neproporcingą poveikį moterims ir lyčių 
lygybei, daugiausia darbo vietų prarasta 
sektoriuose, kuriuos dirba daugiausia 
moterys1a, pandemijos poveikis dar labiau 
didins lyčių nelygybę ir vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumą, nebent 
gaivinant ekonomiką būtų atsižvelgiama į 
lyčių požiūriu jautrius aspektus. Todėl, 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos 
poveikį, dar svarbiau spręsti vienodo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą problemą;
__________________
1a Europos Parlamento pranešimas dėl 
lyčių aspektu grindžiamo požiūrio 
COVID-19 krizės metu ir pokriziniu 
laikotarpiu (2020/2121(INI)), EIGE 
ataskaita „Poverty, gender and 
intersecting inequalities in the EU“ (liet. 
„Skurdas, lytis ir sąryšinė diskriminacija 
ES“), 
https://eige.europa.eu/publications/povert
y-gender-and-intersecting-inequalities-in-
the-eu, 2021 m. Europos Komisijos 
ataskaita dėl lyčių lygybės ES: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/aid_development_cooperation_fundamen
tal_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) istorinė segregacija yra struktūrinė 
problema, didele dalimi prisidedanti prie 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumo, ir kelia sudėtingų iššūkių 
siekiant užtikrinti kokybišką užimtumą, 
taip pat vienodo darbo užmokesčio 
principą. COVID-19 pandemija taip pat 
parodė, jog moterų darbas teikiant 
svarbiausias paslaugas, pvz., sveikatos 
priežiūros, valymo, vaikų priežiūros, 
socialinės rūpybos ir institucinės vyresnio 
amžiaus asmenų bei kitų suaugusių 
priklausomų asmenų priežiūros 
paslaugas, yra vertingas, matomas ir 
pripažįstamas;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumą lemia įvairūs struktūriniai 
veiksniai, kai kurie iš kurių prisideda prie 
tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos 
dėl lyties darbo užmokesčio srityje. Tarp 
šių veiksnių yra segregacija dėl lyties 
darbo rinkoje ir kituose sektoriuose, 
istorinis nepakankamas moterų darbo 
vertinimas, tradiciniai lyčių stereotipai, 
pvz., lūkestis, kad moterys pirmiausia 
prižiūrės vaikus ir priklausomus 
suaugusiuosius, nepakankamas 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros užtikrinimas ir paramos 
paslaugų teikimas, taip pat nesąmoningas 
šališkumas dėl lyties darbo vietoje. 
Nesąmoningas šališkumas dėl lyties lemia 
netyčines ir automatines psichines 
asociacijas, kylančias iš tradicijų, normų, 
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vertybių, kultūros, stereotipų ar patirties. 
Dėl šių veiksnių stabdoma karjera, 
pertraukiamas darbas, dirbama ne visą 
darbo dieną, mokamas mažas atlygis už 
darbą, sudaromos blogos sąlygos, išlieka 
vadinamųjų stiklo lubų ir lipnių grindų 
reiškiniai, taip pat atsiranda šališkumas 
dėl lyties nustatant darbo užmokesčio 
struktūrą ir darbo užmokestį institucijose 
ir, galiausiai, dėl viso to susidaro vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas, kuris yra 
dvigubai didesnis už vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumą lemia įvairūs veiksniai, dalis 
kurių prisideda prie tiesioginės ir 
netiesioginės diskriminacijos dėl lyties. 
Apskritai dėl nepakankamo darbo 
užmokesčio skaidrumo organizacijoje 
susiklosto padėtis, kai diskriminacija ir 
šališkumas dėl lyties nėra identifikuojami 
arba, įtarus, kad jie egzistuoja, tą sunku 
įrodyti. Todėl, norint padidinti darbo 
užmokesčio skaidrumą, reikia nustatyti 
privalomas priemones, skatinti 
organizacijas peržiūrėti savo darbo 
užmokesčio struktūras, kad vienodą arba 
vienodos vertės darbą atliekantiems 
vyrams ir moterims būtų užtikrintas 
vienodas užmokestis, ir sudaryti sąlygas 
diskriminacijos aukoms įgyvendinti savo 
teisę į vienodą darbo užmokestį. Šias 
priemones turėtų papildyti nuostatos, 
kuriomis išaiškinamos esamos teisinės 
sąvokos (tokios kaip „darbo užmokestis“ ir 
„vienodos vertės darbas“), ir priemonės, 
kuriomis gerinami vykdymo užtikrinimo 

(9) Apskritai, dėl nepakankamo darbo 
užmokesčio skaidrumo organizacijoje 
susiklosto padėtis, kai diskriminacija ir 
šališkumas dėl lyties nėra identifikuojami 
arba, įtarus, kad jie egzistuoja, tą sunku 
įrodyti. Todėl, norint padidinti darbo 
užmokesčio skaidrumą, skatinti 
organizacijas peržiūrėti savo darbo 
užmokesčio struktūras, kad už vienodą 
arba vienodos vertės darbą būtų užtikrintas 
vienodas užmokestis, ir sudaryti sąlygas 
diskriminacijos aukoms įgyvendinti savo 
teisę į vienodą darbo užmokestį, reikia 
nustatyti privalomas priemones. Šias 
priemones turėtų papildyti nuostatos, 
kuriomis išaiškinamos esamos teisinės 
sąvokos (tokios kaip „darbo užmokestis“ ir 
„vienodos vertės darbas“), ir priemonės, 
kuriomis gerinami vykdymo užtikrinimo 
mechanizmai bei teisė kreiptis į teismą. 
Darbo užmokesčio skaidrumo priemonės, 
atskleidžiančios vyrams ir moterims 
mokamo darbo užmokesčio skirtumus, 
gali padėti iš esmės pagerinti padėtį 
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mechanizmai bei teisė kreiptis į teismą; sprendžiant vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą ir parodyti 
nepakankamą moterų darbo vertinimą ir 
darbo rinkos segmentaciją dėl lyties. Vien 
tik darbo užmokesčio skaidrumas nepadės 
panaikinti struktūrinės esamos lyčių 
nelygybės, bet tai yra pirmas žingsnis 
siekiant panaikinti šią nelygybę ir turėtų 
būti papildomas papildomomis 
priemonėmis, kuriomis siekiama 
panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio ir pensijos skirtumą, 
priežiūros naštos skirtumą ir kovoti su 
skurdo feminizacija;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ši direktyva turėtų būti taikoma 
visiems darbuotojams, įskaitant ne visą 
darbo dieną dirbančius darbuotojus, pagal 
terminuotas darbo sutartis dirbančius 
darbuotojus arba asmenis, sudariusius 
darbo sutartį arba palaikantiems darbo 
santykius su laikinojo įdarbinimo įmone, 
kurių darbo sutartis arba darbo santykiai 
apibrėžti kiekvienos valstybėse narės 
galiojančiuose teisės aktuose, 
kolektyvinėse sutartyse ir (arba) praktikoje, 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo (toliau – Teismas) 
praktiką. Teisingumo Teismas savo 
praktikoje yra nustatęs darbuotojo statuso 
nustatymo kriterijus47. Į šios direktyvos 
taikymo sritį turėtų patekti tuos kriterijus 
atitinkantys namų ūkio darbuotojai, pagal 
poreikį iškviečiami darbuotojai, 
nereguliariai pagal trumpalaikes darbo 
sutartis dirbantys darbuotojai, pagal 
paslaugų kvitus dirbantys asmenys, 
skaitmeninių platformų darbuotojai, 

(11) ši direktyva turėtų būti taikoma 
visiems darbuotojams, įskaitant ne visą 
darbo dieną dirbančius darbuotojus, pagal 
terminuotas darbo sutartis dirbančius 
darbuotojus arba asmenis, sudariusius 
darbo sutartį arba palaikantiems darbo 
santykius su laikinojo įdarbinimo įmone, 
kurių darbo sutartis arba darbo santykiai 
apibrėžti kiekvienos valstybėse narės 
galiojančiuose teisės aktuose, 
kolektyvinėse sutartyse ir (arba) praktikoje, 
atsižvelgiant į Teismo praktiką. Teismas 
savo praktikoje yra nustatęs darbuotojo 
statuso nustatymo kriterijus47. Į šios 
direktyvos taikymo sritį turėtų patekti tuos 
kriterijus atitinkantys namų ūkio 
darbuotojai, pagal poreikį iškviečiami 
darbuotojai, nereguliariai pagal 
trumpalaikes darbo sutartis dirbantys 
darbuotojai, pagal paslaugų kvitus 
dirbantys asmenys, skaitmeninių platformų 
darbuotojai, stažuotojai ir pameistriai. 
Nustatant, ar esama darbo santykių, turi 
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stažuotojai ir pameistriai. Nustatant, ar 
esama darbo santykių, turėtų būti 
remiamasi su faktiniu darbo atlikimu 
susijusiais faktais, o ne tuo, kaip šalys 
apibrėžia santykius;

būti remiamasi su faktiniu darbo atlikimu 
susijusiais faktais, o ne tuo, kaip šalys 
apibrėžia santykius;

__________________ __________________
47 Byla C-66/85, Deborah Lawrie-Blum / 
Land Baden-Württemberg, 
ECLI:EU:C:1986:284; byla C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère / Premier 
ministre ir kt., ECLI:EU:C:2010:612; byla 
C-229/14, Ender Balkaya / Kiesel 
Abbruch- und Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455; byla C-413/13, 
FNV Kunsten Informatie en Media / Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411; 
byla C-216/15, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH / Ruhrlandklinik 
gGmbH, ECLI:EU:C:2016:883; byla C-
658/18, UX / Governo della Repubblica 
italiana, ECLI: EU:C:2020:572.

47 Byla C-66/85, Deborah Lawrie-Blum / 
Land Baden-Württemberg, 
ECLI:EU:C:1986:284; byla C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère / Premier 
ministre ir kt., ECLI:EU:C:2010:612; byla 
C-229/14, Ender Balkaya / Kiesel 
Abbruch- und Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455; byla C-413/13, 
FNV Kunsten Informatie en Media / Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411; 
byla C-216/15, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH / Ruhrlandklinik 
gGmbH, ECLI:EU:C:2016:883; byla C-
658/18, UX / Governo della Repubblica 
italiana, ECLI: EU:C:2020:572.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) šia direktyva siekiama užtikrinti 
darbo užmokesčio skaidrumą tarp 
darbdavių, taip siekiant panaikinti 
diskriminaciją darbo užmokesčio srityje ir 
nepagrįstus skirtumus tarp lyčių. Ši 
direktyva sudaro paprastesnes sąlygas 
pagrindinių sąvokų taikymui, susijusių su 
vienodu darbo užmokesčiu, apsaugant 
teisę į informaciją apie darbuotojų ir 
darbo ieškančių asmenų darbo 
užmokesčio kategorijas, reikalaujant 
darbdavių nurodyti darbo užmokesčio 
kategorijas, ir nustato vykdymo 
užtikrinimo mechanizmus ir priemones, 
leidžiančias darbuotojams pasinaudoti 
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teisėmis į vienodą darbo užmokestį už 
vienodą darbą ir sudaro paprastesnes 
sąlygas kreiptis į teismą;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant pašalinti kliūtis, su 
kuriomis susiduria diskriminacijos dėl 
lyties darbo užmokesčio srityje aukos, kad 
galėtų įgyvendinti savo teisę į vienodą 
darbo užmokestį, ir padėti darbdaviams 
užtikrinti, kad būtų paisoma šios teisės, 
reikėtų, atsižvelgiant į Teismo praktiką, 
išaiškinti pagrindines su vienodu darbo 
užmokesčiu susijusias sąvokas, tokias kaip 
„darbo užmokestis“ ir „vienodos vertės 
darbas“. Taip būtų palengvintas šių 
sąvokų taikymas, visų pirma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms;

(12) siekiant pašalinti kliūtis, su 
kuriomis susiduria diskriminacijos dėl 
lyties darbo užmokesčio srityje aukos, kad 
galėtų įgyvendinti savo teisę į vienodą 
darbo užmokestį, ir padėti darbdaviams 
užtikrinti, kad būtų paisoma šios teisės, 
valstybės narės turėtų, atsižvelgdamos į 
Teismo praktiką, nacionalinėje teisėje 
išaiškinti pagrindines su vienodu darbo 
užmokesčiu susijusias sąvokas, tokias kaip 
„darbo užmokestis“ ir „vienodos vertės 
darbas“. Tai turėtų palengvinti šių sąvokų 
taikymą, visų pirma, labai mažoms 
įmonėms ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nustatant darbo užmokestį ar 
atlyginimą ir bet kokį kitą atlygį 
grynaisiais arba natūra, kurį darbuotojai 
tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio 
už savo darbą, turėtų būti laikomasi 
vienodo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą moterims ir vyrams 

(13) nustatant darbo užmokestį ar 
atlyginimą ir bet kokį kitą atlygį 
grynaisiais arba natūra, kurį darbuotojai 
tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio 
už savo darbą, turėtų būti laikomasi 
vienodo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą principo. Remiantis 
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principo. Remiantis Teisingumo Teismo 
praktika48, sąvoka „darbo užmokestis“ 
turėtų apimti ne tik atlyginimą, bet ir 
papildomas išmokas, pavyzdžiui, premijas, 
viršvalandžių kompensavimą, kelionių 
išlaidas (įskaitant darbdavio suteikiamą 
automobilį ir nuolatinį bilietą), 
kompensaciją už dalyvavimą mokymuose, 
išmokas atleidimo iš darbo atveju, 
įstatymais nustatytas ligos išmokas, teisės 
aktais nustatytas kompensacijas ir 
profesines pensijas. Į darbo užmokestį 
turėtų būti įtraukti visi pagal teisės aktus 
arba kolektyvines sutartis mokėtino atlygio 
elementai;

Teisingumo Teismo praktika48, sąvoka 
„darbo užmokestis“ turėtų apimti ne tik 
atlyginimą, bet ir papildomas išmokas, 
pavyzdžiui, premijas, viršvalandžių 
kompensavimą, kelionių išlaidas (įskaitant 
darbdavio suteikiamą automobilį ir 
nuolatinį bilietą), kompensaciją už 
dalyvavimą mokymuose, išmokas 
atleidimo iš darbo atveju, įstatymais 
nustatytas ligos išmokas, teisės aktais 
nustatytas kompensacijas ir profesines 
pensijas. Į darbo užmokestį turėtų būti 
įtraukti visi pagal teisės aktus arba 
kolektyvines sutartis mokėtino atlygio 
elementai;

__________________ __________________
48 Pavyzdžiui, byla C-58/81, Commission 
of the European Communities / Grand 
Duchy of Luxembourg, 
ECLI:EU:C:1982:215; byla C-171/88, 
Rinner-Kulhn / FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328; byla C-147/02, 
Alabaster / Woolwhich plc and Secretary 
of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192; byla C-342/93, 
Gillespie ir kt., ECLI:EU:C:1996:46; byla 
C-278/93, Freers and Speckmann / 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; 
byla C-12/81, Eileen Garland / British Rail 
Engineering Limited, ECLI:EU:C:1982:44; 
byla C-360/90, Arbeiterwohlfahrt der Stadt 
Berlin e.V. / Monika Bötel, 
ECLI:EU:C:1992:246; byla C-33/89, 
Maria Kowalska / Freie und Hansestadt 
Hamburg, ECLI: EU:C:1990:265.

48 Pavyzdžiui, byla C-58/81, Commission 
of the European Communities / Grand 
Duchy of Luxembourg, 
ECLI:EU:C:1982:215; byla C-171/88, 
Rinner-Kulhn / FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328; byla C-147/02, 
Alabaster / Woolwhich plc and Secretary 
of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192; byla C-342/93, 
Gillespie ir kt., ECLI:EU:C:1996:46; byla 
C-278/93, Freers and Speckmann / 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; 
byla C-12/81, Eileen Garland / British Rail 
Engineering Limited, ECLI:EU:C:1982:44; 
byla C-360/90, Arbeiterwohlfahrt der Stadt 
Berlin e.V. / Monika Bötel, 
ECLI:EU:C:1992:246; byla C-33/89, 
Maria Kowalska / Freie und Hansestadt 
Hamburg, ECLI: EU:C:1990:265.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 10 straipsnyje nustatyta, kad, 
nustatydama ir įgyvendindama savo 
politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga 
siekia kovoti su bet kokia diskriminacija 
dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos. Direktyvos 
2006/54/EB 4 straipsnyje nustatyta, kad 
darbo užmokesčio srityje neturi būti jokios 
tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos 
dėl lyties. Diskriminacija dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje, kai lytis atlieka esminį 
vaidmenį, praktiškai gali pasireikšti 
įvairiomis formomis. Gali būti įvairių 
diskriminacijos ar nelygybės ašių sankirtos 
aspektų, kai darbuotojas priklauso vienai ar 
kelioms grupėms, kurios saugomos nuo 
diskriminacijos, viena vertus, dėl lyties ir, 
antra vertus, dėl rasinės ar etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir 
seksualinės orientacijos (nors tokia 
diskriminacija draudžiama pagal Direktyvą 
2000/43/EB ar Direktyvą 2000/78/EB). 
Tarp tokią daugialypę diskriminaciją 
patiriančių grupių – moterys migrantės. 
Todėl šia direktyva turėtų būti paaiškinta, 
kad į šią sankirtą būtina atsižvelgti 
vertinant diskriminaciją dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje ir taip pašalinti visas 
abejones, kurių šiuo atžvilgiu gali kilti 
pagal galiojančią teisinę sistemą. Taip 
turėtų būti užtikrinta, kad teismai ar kitos 
kompetentingos institucijos tinkamai 
atsižvelgtų į bet kokią nepalankią padėtį, 
susidariusią dėl tokios daugiaašės 
diskriminacijos, visų pirma esminiais ir 
procedūriniais tikslais, be kita ko, siekiant 
pripažinti, kad diskriminacija egzistuoja, 
priimti sprendimą dėl adekvataus 
lyginamojo subjekto, įvertinti 
proporcingumą ir prireikus nustatyti 
skiriamų kompensacijų arba sankcijų dydį;

(14) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 10 straipsnyje nustatyta, kad, 
nustatydama ir įgyvendindama savo 
politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga 
siekia kovoti su bet kokia diskriminacija 
dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, 
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus 
arba seksualinės orientacijos. Direktyvos 
2006/54/EB 4 straipsnyje nustatyta, kad 
darbo užmokesčio srityje neturi būti jokios 
tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos 
dėl lyties. Diskriminacija dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje, kai aukos lytis atlieka 
esminį vaidmenį, praktiškai gali pasireikšti 
įvairiomis formomis. Gali būti įvairių 
diskriminacijos ar nelygybės ašių sankirtos 
aspektų, kai darbuotojas priklauso vienai ar 
kelioms grupėms, kurios saugomos nuo 
diskriminacijos, viena vertus, dėl lyties ir, 
antra vertus, dėl rasinės ar etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir 
seksualinės orientacijos (nors tokia 
diskriminacija draudžiama pagal Chartijos 
21 straipsnio 1 dalį, Direktyvą 2000/43/EB 
ar Direktyvą 2000/78/EB). Tarp tokią 
daugialypę diskriminaciją patiriančių 
grupių – moterys migrantės, neįgalios 
moterys ir įvairios rasinės, etninės ar 
socialinės kilmės moterys. Todėl šia 
direktyva turėtų būti paaiškinta, kad į šią 
sankirtą būtina atsižvelgti vertinant 
diskriminaciją dėl lyties darbo užmokesčio 
srityje ir taip pašalinti visas abejones, kurių 
šiuo atžvilgiu gali kilti pagal galiojančią 
teisinę sistemą. Taip turėtų būti užtikrinta, 
kad teismai, lygybės įstaiga, paskirta pagal 
Direktyvos 2006/54/EB 20 straipsnį, ar 
kitos kompetentingos institucijos tinkamai 
atsižvelgtų į bet kokią nepalankią padėtį, 
susidariusią dėl tokios sąryšinės 
diskriminacijos, visų pirma esminiais ir 
procedūriniais tikslais, be kita ko, siekiant 
pripažinti, kad diskriminacija egzistuoja, 
priimti sprendimą dėl adekvataus 
lyginamojo subjekto, įvertinti 
proporcingumą ir prireikus nustatyti 
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skiriamų kompensacijų arba sankcijų dydį. 
Sąryšinis požiūris yra labai svarbus 
suvokiant daugialypės diskriminacijos 
formas, dėl kurių atsiranda vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumas, nepalankus 
visoms moterims, kovojant su tokia 
diskriminacija ir ją naikinant; 

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti vyrų ir moterų 
teisę į vienodą darbo užmokestį, darbdaviai 
privalo būti nustatę darbo užmokesčio 
mechanizmus ar struktūras, kurie leistų 
užtikrinti, kad nebūtų vienodą ar vienodos 
vertės darbą atliekančių darbuotojų vyrų ir 
darbuotojų moterų darbo užmokesčio 
skirtumų, kurių nebūtų galima pateisinti 
objektyviais ir lyties atžvilgiu neutraliais 
veiksniais. Tokia darbo užmokesčio 
struktūra turėtų leisti palyginti skirtingų 
darbo vietų vertę toje pačioje 
organizacinėje struktūroje. Atsižvelgiant į 
Teismo praktiką, darbo vertė turėtų būti 
nustatoma ir lyginama vadovaujantis 
objektyviais kriterijais, tokiais kaip 
išsilavinimas, profesiniai ir mokymosi 
reikalavimai, įgūdžiai, pastangos ir 
atsakomybė, atliekamas darbas ir 
vykdomų užduočių pobūdis49;

(15) siekiant užtikrinti teisę į vienodą 
darbo užmokestį, darbdaviai privalo būti 
nustatę darbo užmokesčio mechanizmus ar 
struktūras, kurie leistų užtikrinti, kad 
nebūtų vienodą ar vienodos vertės darbą 
atliekančių darbuotojų vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumų, kurių nebūtų 
galima pateisinti objektyviais ir lyties 
požiūriu neutraliais veiksniais. Tokia darbo 
užmokesčio struktūra turėtų leisti palyginti 
skirtingų darbo vietų vertę toje pačioje 
organizacinėje struktūroje. Pagal 2021 m. 
sausio 21 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją dėl ES lyčių lygybės strategijos 
vienodos vertės darbu laikomas darbas, jei 
lyginant dvi darbuotojų grupes, kurios 
nebuvo sudarytos atsitiktinai, atliktą 
darbą galima palyginti vadovaujantis 
objektyviais, lyties požiūriu neutraliais 
kriterijais. Vadovaujantis Teismo 
praktika, darbo vertė turėtų būti nustatoma 
ir lyginama vadovaujantis objektyviais 
kriterijais, įskaitant išsilavinimo, 
profesinius ir mokymosi reikalavimus, 
įgūdžius, pastangas, atsakomybę ir darbo 
sąlygas49;

__________________ __________________
49 Pavyzdžiui, byla C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; byla 

49 Pavyzdžiui, byla C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; byla 
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C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241; byla C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358; byla C-
427/11, Margaret Kenny ir kt. / Minister 
for Justice, Equality and Law Reform ir kt., 
ECLI:EU:C:2013:122, 28 punktas.

C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241; byla C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358; byla C-
427/11, Margaret Kenny ir kt. / Minister 
for Justice, Equality and Law Reform ir kt., 
ECLI:EU:C:2013:122, 28 punktas.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) tinkamo lyginamojo subjekto 
nustatymas yra svarbus kriterijus vertinant, 
ar darbas gali būti laikomas vienodos 
vertės darbu. Tai leistų darbuotojui įrodyti, 
kad su juo buvo elgiamasi mažiau 
palankiai nei su kitos lyties lyginamuoju 
subjektu, atliekančiu vienodą ar vienodos 
vertės darbą. Tais atvejais, kai realaus 
lyginamojo subjekto nėra, turėtų būti 
leidžiama lyginti hipotetiškai, kad 
darbuotojas galėtų įrodyti, jog su juo 
nebuvo elgiamasi taip pat, kaip su 
hipotetiniu kitos lyties lyginamuoju 
subjektu. Taip būtų pašalinta didžiulė 
kliūtis, su kuria susiduria potencialios 
diskriminacijos dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje aukos, visų pirma lyties 
atžvilgiu suskaidytose darbo rinkose, kur 
dėl reikalavimo rasti priešingos lyties 
lyginamąjį subjektą tampa praktiškai 
neįmanoma pareikšti reikalavimą 
suvienodinti darbo užmokestį. Be to, 
darbuotojams neturėtų būti trukdoma 
remtis kitais faktais, pavyzdžiui, 
statistiniais duomenimis ar kita turima 
informacija, iš kurių galima daryti prielaidą 
dėl galimos diskriminacijos. Taip būtų 
galima veiksmingiau mažinti su lytimi 
susijusius darbo užmokesčio skirtumus 
lyčių atžvilgiu suskaidytuose sektoriuose ir 

(16) tinkamo lyginamojo subjekto 
nustatymas yra svarbus kriterijus vertinant, 
ar darbas gali būti laikomas vienodos 
vertės darbu. Tai leistų darbuotojui įrodyti, 
kad su juo buvo elgiamasi mažiau 
palankiai nei su kitos lyties lyginamuoju 
subjektu, atliekančiu vienodą ar vienodos 
vertės darbą. Tais atvejais, kai realaus 
lyginamojo subjekto nėra, turėtų būti 
leidžiama lyginti hipotetiškai, kad 
darbuotojas galėtų įrodyti, jog su juo 
nebuvo elgiamasi taip pat, kaip su 
hipotetiniu kitos lyties lyginamuoju 
subjektu. Taip pašalinama didžiulė kliūtis, 
su kuria susiduria potencialios 
diskriminacijos dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje aukos, visų pirma lyties 
požiūriu suskaidytose darbo rinkose, kur 
dėl reikalavimo rasti kitos lyties lyginamąjį 
subjektą tampa praktiškai neįmanoma 
pareikšti reikalavimą suvienodinti darbo 
užmokestį. Taip, pavyzdžiui, būna 
priežiūros sektoriuje, kuriame dirba 
daugiausia moterys ir kuriame moterims 
labai sudėtinga gintis dėl diskriminacijos 
dėl lyties, jei reikia palyginimo iš to paties 
sektoriaus. Hipotetinis lyginamasis 
subjektas sudarytų palankesnes sąlygas 
objektyviai ir lyties požiūriu neutraliai 
įvertinti tam tikras darbo vietas ir 
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profesijose; paskatinti darbdavius ir socialinius 
partnerius išsiaiškinti nepakankamai 
vertinamus sektorius ir darbo vietas. Be 
to, darbuotojams neturėtų būti trukdoma 
remtis kitais faktais, pavyzdžiui, 
statistiniais duomenimis ar kita turima 
informacija, iš kurių galima daryti prielaidą 
dėl galimos diskriminacijos. Taip būtų 
galima veiksmingiau mažinti su lytimi 
susijusius darbo užmokesčio skirtumus 
lyčių požiūriu suskaidytuose sektoriuose ir 
profesijose;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Teisingumo Teismas išaiškino50, 
kad siekiant nustatyti, ar darbuotojų padėtis 
yra palyginama, nebūtina apsiriboti 
situacijomis, kai vyrai ir moterys dirba tam 
pačiam darbdaviui. Darbuotojų padėtis gali 
būti palyginama net tada, kai jie nedirba 
tam pačiam darbdaviui, jei darbo 
užmokesčio sąlygos gali būti priskirtos 
vienam šaltiniui, nustatančiam tas sąlygas. 
Taip gali būti tuo atveju, kai darbo sąlygos 
reglamentuojamos įstatyminėmis 
nuostatomis ar kolektyvinėmis darbo 
sutartimis, kuriomis nustatomas kelių 
bendrovių darbuotojų darbo užmokestis, 
arba kai tos sąlygos nustatomos 
centralizuotai daugiau nei vienai 
kontroliuojančiosios bendrovės ar 
konglomerato organizacijai ar įmonei. Be 
to, Teismas išaiškino, kad palyginimas 
neapsiriboja darbuotojais, įdarbintais tuo 
pačiu metu kaip ir pareiškėjas51;

(17) Teisingumo Teismas išaiškino50, 
kad siekiant nustatyti, ar darbuotojų padėtis 
yra palyginama, nebūtina apsiriboti 
situacijomis, kai du darbuotojai dirba tam 
pačiam darbdaviui. Darbuotojų padėtis gali 
būti palyginama net tada, kai jie nedirba 
tam pačiam darbdaviui, jei darbo 
užmokesčio sąlygos gali būti priskirtos 
vienam šaltiniui, nustatančiam tas sąlygas. 
Taip gali būti tuo atveju, kai darbo sąlygos 
reglamentuojamos įstatyminėmis 
nuostatomis ar kolektyvinėmis darbo 
sutartimis, kuriomis nustatomas kelių 
darbdavių mokamas darbo užmokestis, 
arba kai tos sąlygos nustatomos 
centralizuotai daugiau nei vienai 
kontroliuojančiosios bendrovės ar 
konglomerato organizacijai ar įmonei. Be 
to, Teismas išaiškino, kad palyginimas 
neapsiriboja darbuotojais, įdarbintais tuo 
pačiu metu kaip ir pareiškėjas51, nei 
darbuotojais, atliekančiais tas pačias 
užduotis tame pačiame subjekte51a;

__________________ __________________
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50 Byla C-320/00, Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.

50 Byla C-320/00, Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.

51 Byla 129/79, Macarthys, 
ECLI:EU:C:1980:103.

51 Byla 129/79, Macarthys, 
ECLI:EU:C:1980:103.

51a Byla C-320/00, Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) valstybės narės turėtų parengti 
konkrečias priemones ir metodikas, kurios 
padėtų pasirengti ir įvertinti, kas sudaro 
vienodos vertės darbą. Taip būtų 
palengvintas šių sąvokų taikymas, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

(18) valstybės narės turėtų parengti 
konkrečias priemones ir metodikas, 
pavyzdžiui, lyties požiūriu neutralias 
darbo vietos vertinimo ar klasifikavimo 
sistemas, kurios padėtų pasirengti ir 
įvertinti, kas sudaro vienodos vertės darbą. 
Tai turėtų palengvinti šių sąvokų taikymą, 
visų pirma, labai mažoms įmonėms ir 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) diskriminaciją dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje gali lemti pareigybių 
klasifikavimo ir vertinimo sistemos, jei jos 
yra šališkos lyties atžvilgiu ir ypač jei yra 
grindžiamos tradiciniais lyčių stereotipais. 
Tokiu atveju šios sistemos prisideda prie 
darbo užmokesčio skirtumo ir jo 
palaikymo, nes pagal jas darbo vietos, 
kuriose dominuoja vyrai arba moterys, ir 

(19) šiuo metu pareigybių vertinimo ir 
klasifikavimo sistemų metodai dažnai 
kuriami remiantis darbo vietų, kuriose 
dominuoja vyrai, reikalavimais, 
nepakankamai vertinami įgūdžiai, siejami 
su darbo vietomis, kuriose dominuoja 
moterys, ir kuriamas šališkumas dėl lyties, 
diskriminacija dėl lyties ir lyčių 
stereotipai. Diskriminaciją dėl lyties darbo 
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tais atvejais, kai atliekamo darbo vertė yra 
vienoda, vertinamas nevienodai. Tačiau 
naudojamos lyties atžvilgiu neutralios 
darbo vertinimo ir klasifikavimo sistemos 
veiksmingai padeda kurti skaidrią darbo 
užmokesčio sistemą ir užtikrinti, kad 
nebūtų tiesioginės ar netiesioginės 
diskriminacijos dėl lyties. Tokios sistemos 
padeda nustatyti netiesioginę 
diskriminaciją darbo užmokesčio srityje, 
susijusią su darbo vietų, kurias paprastai 
užima moterys, nuvertinimu. To 
pasiekiama vertinant ir lyginant darbus, 
kurių turinys yra skirtingas, o vertė 
vienoda; taip remiamas vienodos vertės 
darbo principas;

užmokesčio srityje gali lemti pareigybių 
vertinimo ir klasifikavimo sistemos, jei jos 
yra šališkos lyties požiūriu ir ypač jei yra 
grindžiamos tradiciniais lyčių stereotipais. 
Tokiu atveju šios sistemos prisideda prie 
darbo užmokesčio skirtumo ir jo 
palaikymo, nes pagal jas darbo vietos, 
kuriose dominuoja vyrai arba moterys, ir 
tais atvejais, kai atliekamo darbo vertė yra 
vienoda, vertinamos nevienodai. Tačiau 
naudojamos lyties požiūriu neutralios 
pareigybių vertinimo ir klasifikavimo 
sistemos veiksmingai padeda kurti skaidrią 
darbo užmokesčio sistemą ir užtikrinti, kad 
nebūtų tiesioginės ar netiesioginės 
diskriminacijos dėl lyties. Tokios sistemos 
padeda nustatyti netiesioginę 
diskriminaciją darbo užmokesčio srityje, 
susijusią su darbo vietų, kurias paprastai 
užima moterys, nuvertinimu, ir gali kelti 
diskriminacines prielaidas bei kurti 
stereotipus. To pasiekiama vertinant ir 
lyginant darbus, kurių turinys yra 
skirtingas, o vertė vienoda; taip remiamas 
vienodos vertės darbo principas;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
jog būtų plėtojami veiksmai, kuriais 
teikiama techninė pagalba – gairės, 
praktinės priemonės, mokymo ir finansinė 
parama šioje direktyvoje numatytoms 
priemonėms įgyvendinti, įskaitant tikslų, 
lyties požiūriu neutralių pareigybių 
vertinimo sistemų kūrimą ir 
įgyvendinimą (įdiegimą), taip pat 
užtikrinti, jog į tokius veiksmus būtų 
įtraukiami socialiniai partneriai;
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Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) informacijos apie numatytą darbo 
užmokesčio intervalą trūkumas sukuria 
informacijos asimetriją, ribojančią 
kandidatų derybinę galią. Skaidrumo 
užtikrinimas turėtų sudaryti sąlygas 
potencialiems darbuotojams priimti 
pagrįstus sprendimus dėl tikėtino darbo 
užmokesčio, jokiu būdu neribojant 
darbdavio ar darbuotojo galimybių derėtis 
dėl darbo užmokesčio net ir už nurodyto 
intervalo ribų. Tai taip pat užtikrintų aiškų 
ir lyties atžvilgiu nešališką darbo 
užmokesčio nustatymo pagrindą ir 
sustabdytų darbo užmokesčio nuvertinimą 
įgūdžių ir patirties atžvilgiu. Šia skaidrumo 
priemone taip pat būtų sprendžiama 
tarpsektorinės diskriminacijos problema, 
kai dėl neskaidrios darbo užmokesčio 
sistemos atsiranda kelialypė diskriminacija. 
Informacija, pateiktina įsidarbinti 
norinčiam asmeniui, gali būti pateikiama 
pranešime apie laisvą darbo vietą arba 
darbdavys ar, pavyzdžiui, socialiniai 
partneriai, praneša ją įsidarbinti 
norinčiam asmeniui prieš pokalbį dėl 
darbo;

(20) informacijos apie numatytą darbo 
užmokesčio intervalą trūkumas sukuria 
informacijos asimetriją, ribojančią 
kandidatų derybinę galią. Skaidrumo 
užtikrinimas sudarys sąlygas potencialiems 
darbuotojams priimti informacija pagrįstus 
sprendimus dėl tikėtino darbo užmokesčio, 
jokiu būdu neribojant darbdavio ar 
darbuotojo galimybių derėtis dėl darbo 
užmokesčio net ir už nurodyto intervalo 
ribų. Tai taip pat užtikrins aiškų ir lyties 
požiūriu nešališką darbo užmokesčio 
nustatymo pagrindą ir nebeleis nuvertinti 
darbo užmokesčio įgūdžių ir patirties 
atžvilgiu. Šia skaidrumo priemone taip pat 
bus sprendžiama sąryšinės diskriminacijos 
problema, kai dėl neskaidrios darbo 
užmokesčio sistemos atsiranda kelialypė 
diskriminacija. Informaciją (iki 
įsidarbinimo pateiktiną įsidarbinti 
norinčiam asmeniui, jei jos nėra pranešime 
apie laisvą darbo vietą) įsidarbinti 
norinčiam asmeniui prieš pokalbį dėl 
darbo turėtų pateikti darbdavys ar, 
pavyzdžiui, socialiniai partneriai. 
Vadovaujantis Sąjungos teise, ypač 
Direktyva (ES) 2016/21021a ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/8821b, šią informaciją reikėtų 
pateikti taip, kad ji būtų prieinama 
neįgaliems asmenims;

__________________

1a 2016 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/2102 dėl viešojo sektoriaus 
institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų 
programų prieinamumo (OL L 327, 
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2016 12 2, p. 1).
1b 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/882 dėl gaminių ir paslaugų 
prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 
2019 6 7, p. 70).

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant panaikinti nuo seno 
įsigalėjusį darbuotojų vyrų ir darbuotojų 
moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darantį poveikį pavieniams darbuotojams, 
darbdaviams neturėtų būti leidžiama 
klausti įsidarbinti norinčio asmens apie 
ankstesnį jo darbo užmokestį;

(21) siekiant panaikinti nuo seno 
įsigalėjusį skirtingų lyčių darbuotojų darbo 
užmokesčio skirtumą, ilgainiui darantį 
poveikį pavieniams darbuotojams, reikėtų 
užtikrinti, kad pranešimai apie laisvas 
darbo vietas ir įdarbinimo procesai būtų 
neutralūs lyties požiūriu ir darbdaviams 
neturėtų būti leidžiama įsidarbinti norinčio 
asmens klausti apie ankstesnį jo darbo 
užmokestį;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) darbo užmokesčio skaidrumo 
užtikrinimo priemonėmis turėtų būti 
apsaugota darbuotojų teisė į vienodą darbo 
užmokestį, kartu kuo labiau apribojant 
darbdavių sąnaudas ir naštą, ypatingą 
dėmesį skiriant labai mažoms ir mažosioms 
įmonėms. Prireikus tos priemonės turėtų 
būti pritaikytos atsižvelgiant į įmonės dydį 

(22) darbo užmokesčio skaidrumo 
užtikrinimo priemonėmis turėtų būti 
apsaugota darbuotojų teisė į vienodą darbo 
užmokestį, kartu kuo labiau apribojant 
darbdavių sąnaudas ir naštą, ypatingą 
dėmesį skiriant labai mažoms ir mažosioms 
įmonėms. Labai mažose, mažosiose ir 
vidutinio dydžio įmonėse dirba daugiausia 
moterys. Siekiant panaikinti vyrų ir 
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ir darbuotojų skaičių; moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
būtina tokiose įmonėse įgyvendinti šią 
direktyvą. Užtikrinus darbuotojams 
vienodą darbo užmokestį už vienodą ar 
vienodos vertės darbą tokios įmonės pajus 
naudą. Prireikus tos priemonės turėtų būti 
pritaikytos atsižvelgiant į įmonės dydį ir 
darbuotojų skaičių;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) darbdaviai darbuotojams turėtų 
pateikti kriterijų, kuriais remiantis 
nustatomas darbo užmokesčio dydis ir 
karjeros raida, aprašą. Darbdavys turėtų 
galėti lanksčiai nuspręsti, kaip laikysis 
šios pareigos, atsižvelgiant į organizacijos 
dydį;

(23) darbdaviai darbuotojams turėtų 
pateikti kriterijų, kuriais remiantis 
nustatomas darbo užmokesčio dydis ir 
karjeros raida, aprašą, įskaitant visus 
darbo užmokesčio elementus, sudarančius 
darbo užmokestį arba atlyginimą, taip pat 
visas kitas tiesiogiai ar netiesiogiai 
grynaisiais arba natūra darbdavio 
darbuotojui skiriamas išmokas;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) visiems darbuotojams turėtų būti 
suteikta teisė paprašius gauti informaciją 
apie jų darbo užmokestį ir darbo užmokestį 
pagal lytį vienodą arba vienodos vertės 
darbą atliekančių darbuotojų kategorijoje. 
Darbdaviai turi kasmet informuoti 
darbuotojus apie šią teisę. Darbdaviai gali 
savo iniciatyva nuspręsti teikti tokią 

(24) visiems darbuotojams turėtų būti 
suteikta teisė paprašius gauti informaciją 
apie jų darbo užmokestį ir individualų 
darbo užmokestį, taip pat darbo 
užmokesčio dydžio vidurkį pagal lytį 
vienodą arba vienodos vertės darbą 
atliekančių darbuotojų kategorijoje, taip 
pat vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
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informaciją, net jei darbuotojai to neprašo; skirtumą ir vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo medianą. 
Darbuotojui paprašius darbdaviai turėtų 
pateikti informaciją apie tai, kaip 
nustatomas darbo užmokesčio dydis. 
Darbuotojų atstovai, įskaitant profesines 
sąjungas (darbuotojų atstovai), turėtų 
turėti teisę darbuotojų vardu gauti 
informaciją. Darbdaviai turi kasmet 
informuoti darbuotojus apie šią teisę. 
Darbdaviai taip pat gali savo iniciatyva 
nuspręsti teikti tokią informaciją, net jei 
darbuotojai to neprašo. Valstybės narės 
turėtų nustatyti priemones, kuriomis būtų 
draudžiamos sutarčių sąlygos, kuriomis 
siekiama apriboti darbuotojų teisę 
atskleisti informaciją apie jų darbo 
užmokestį ar prašyti informacijos apie tos 
pačios ar kitų kategorijų darbuotojų 
darbo užmokestį, siekiant šios direktyvos 
tikslų; 

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) darbdaviai, turintys 250 ar daugiau 
darbuotojų, turėtų reguliariai tinkamai ir 
skaidriai, pavyzdžiui, įtraukdami šią 
informaciją į vadovybės pranešimą, teikti 
duomenis apie darbo užmokestį. Įmonės, 
kurioms taikomi Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2014/95/ES52 
reikalavimai, gali nuspręsti šią 
informaciją kartu su kita su darbuotojais 
susijusia informacija pateikti vadovybės 
pranešime;

(25) darbdaviai, turintys bent dešimt 
darbuotojų, turėtų reguliariai tinkamai ir 
skaidriai, pavyzdžiui, įtraukdami šią 
informaciją į vadovybės pranešimą, teikti 
duomenis apie darbo užmokestį tais 
atvejais, kai darbdavio yra reikalaujama 
teikti tokią ataskaitą, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2013/34/ES52;

__________________ __________________
52 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš 
dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES 

52 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš 
dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES 
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nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir 
grupių nefinansinės ir įvairovės 
informacijos atskleidimo (OL L 330, 
2014 11 15, p. 1).

nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir 
grupių nefinansinės ir įvairovės 
informacijos atskleidimo (OL L 330, 
2014 11 15, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pranešdami apie darbo užmokestį 
darbdaviai turėtų galėti įvertinti ir stebėti 
savo darbo užmokesčio struktūrą ir 
politiką, kad galėtų aktyviai laikytis 
vienodo darbo užmokesčio principo. Be to, 
pagal lytį suskirstyti duomenys turėtų 
padėti kompetentingoms valdžios 
institucijoms, darbuotojų atstovams ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
stebėti vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumą pagal sektorius (horizontalioji 
segregacija) ir funkcijas (vertikalioji 
segregacija). Darbdaviai gali kartu su 
skelbiamais duomenimis paaiškinti vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumus ar 
spragas. Tais atvejais, kai darbuotojų 
moterų ir darbuotojų vyrų vidutinio darbo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą skirtumų negalima pateisinti 
objektyviais ir lyties požiūriu neutraliais 
veiksniais, darbdavys turėtų imtis 
priemonių nelygybei pašalinti;

(26) pranešdami apie darbo užmokestį 
darbdaviai turėtų galėti įvertinti ir stebėti 
savo darbo užmokesčio struktūrą ir 
politiką, kad galėtų savo iniciatyva laikytis 
vienodo darbo užmokesčio principo. 
Ataskaitų teikimas ir bendri darbo 
užmokesčio vertinimai padeda labiau 
suvokti šališkumą dėl lyčių darbo 
užmokesčio struktūroje, darbo 
užmokesčio diskriminaciją ir spręsti šias 
problemas veiksmingai ir sistemingai bei 
taip suteikti naudos visiems to paties 
darbdavio įdarbintiems darbuotojams. Be 
to, pagal lytį suskirstyti duomenys turėtų 
padėti kompetentingoms valdžios 
institucijoms, darbuotojų atstovams ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
stebėti vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumą pagal sektorius (horizontalioji 
segregacija) ir funkcijas (vertikalioji 
segregacija). Darbdaviai gali kartu su 
skelbiamais duomenimis paaiškinti 
galimus vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumus ar spragas. Tais atvejais, kai 
skirtingų lyčių darbuotojų vidutinio darbo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą skirtumų negalima pateisinti 
objektyviais ir lyties požiūriu neutraliais 
veiksniais, darbdavys turėtų imtis 
priemonių nelygybei pašalinti;

Or. en



PE693.798v01-00 28/88 PR\1233568LT.docx

LT

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekdamos sumažinti darbdaviams 
tenkančią naštą, valstybės narės gali 
nuspręsti rinkti ir sieti reikiamus duomenis 
per savo nacionalines administracijas, kad 
būtų galima apskaičiuoti darbuotojų vyrų 
ir darbuotojų moterų darbo užmokesčio 
skirtumą pagal pavienius darbdavius. 
Nusprendus rinkti duomenis tokiu būdu, 
gali tekti susieti kelių valstybės įstaigų 
(pvz., mokesčių inspekcijų ir socialinės 
apsaugos tarnybų) duomenis, o tai būtų 
įmanoma, jei būtų galima palyginti 
darbdavių (bendrovės / organizacijos 
lygmens) ir darbuotojų (individualaus 
lygmens) administracinius duomenis, 
įskaitant išmokas pinigais ir natūra. 
Valstybės narės galėtų nuspręsti rinkti šią 
informaciją ne tik iš darbdavių, kuriems 
pagal šią direktyvą nustatyta prievolė teikti 
ataskaitas, bet ir iš mažųjų ir vidutinių 
įmonių. Valstybių narių skelbiama 
reikiama informacija turėtų pakeisti 
prievolę pranešti apie darbo užmokestį, 
taikomą darbdaviams, kurie teikia 
administracinius duomenis, jei bus pasiekti 
numatomi prievolės teikti ataskaitas 
rezultatai;

(27) siekdamos sumažinti darbdaviams 
tenkančią naštą, valstybės narės galėtų 
rinkti ir sieti reikiamus duomenis per savo 
nacionalines administracijas, kad būtų 
galima apskaičiuoti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą pagal pavienius 
darbdavius. Nusprendus rinkti duomenis 
tokiu būdu, gali tekti susieti kelių valstybės 
įstaigų (pvz., mokesčių inspekcijų ir 
socialinės apsaugos tarnybų) duomenis, o 
tai būtų įmanoma, jei būtų galima palyginti 
darbdavių (bendrovės / organizacijos 
lygmens) ir darbuotojų (individualaus 
lygmens) administracinius duomenis, 
įskaitant išmokas pinigais ir natūra. 
Valstybės narės galėtų rinkti šią 
informaciją ne tik iš darbdavių, kuriems 
pagal šią direktyvą nustatyta prievolė teikti 
ataskaitas, bet ir iš labai mažų įmonių. 
Valstybių narių skelbiama reikiama 
informacija turėtų pakeisti prievolę 
pranešti apie darbo užmokestį, taikomą 
darbdaviams, kurie teikia administracinius 
duomenis, jei bus pasiekti numatomi 
prievolės teikti ataskaitas rezultatai. 
Valstybės narės turėtų teikti paramą 
darbdaviams ir socialiniams partneriams, 
be kita ko, teikti gaires, modelius ir 
mokymą, siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas įvykdyti ataskaitų teikimo 
reikalavimus ir sumažinti darbdaviams 
tenkančią naštą, ypač mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. Labai mažoms 
įmonėms tokia parama turėtų būti 
teikiama paprašius;

Or. en
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant, kad informacija apie 
darbuotojų moterų ir darbuotojų vyrų 
darbo užmokesčio skirtumą organizacijos 
lygmeniu būtų plačiai prieinama, valstybės 
narės turėtų pavesti pagal šią direktyvą 
paskirtai stebėsenos įstaigai kaupti iš 
darbdavių gautus duomenis apie darbo 
užmokesčio skirtumą, darbdaviams 
neužkraunant jokios papildomos naštos. 
Stebėsenos įstaiga turėtų paviešinti šiuos 
duomenis, kad būtų galima palyginti 
atitinkamos valstybės narės pavienių 
darbdavių, sektorių ir regionų duomenis;

(28) siekiant, kad informacija apie vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumą 
organizacijos lygmeniu būtų plačiai 
prieinama, valstybės narės turėtų pavesti 
pagal šią direktyvą paskirtai stebėsenos 
įstaigai kaupti iš darbdavių gautus 
duomenis apie darbo užmokesčio skirtumą, 
darbdaviams neužkraunant jokios 
papildomos naštos. Stebėsenos įstaiga 
turėtų paviešinti šiuos duomenis, be kita 
ko, skelbti juos lengvai prieinamoje 
svetainėje, kad būtų galima palyginti 
atitinkamos valstybės narės pavienių 
darbdavių, sektorių ir regionų duomenis;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) bendras darbo užmokesčio 
vertinimas turėtų paskatinti peržiūrėti ir 
pakeisti darbo užmokesčio sistemas 250 
arba daugiau darbuotojų turinčiose 
organizacijose, kuriose nustatyta darbo 
užmokesčio nelygybė. Bendrą darbo 
užmokesčio vertinimą turėtų atlikti 
darbdaviai, bendradarbiaudami su 
darbuotojų atstovais, o jei darbuotojų 
atstovų nėra, jie turėtų būti paskirti šiuo 
tikslu. Bendri darbo užmokesčio vertinimai 
turėtų prisidėti prie diskriminacijos dėl 
lyties darbo užmokesčio srityje 
panaikinimo;

(29) bendras darbo užmokesčio 
vertinimas turėtų paskatinti peržiūrėti ir 
pakeisti darbo užmokesčio struktūras bent 
dešimt darbuotojų turinčiose darbdavių 
struktūrose, kuriose nustatyta darbo 
užmokesčio nelygybė. Bendrą darbo 
užmokesčio vertinimą turėtų atlikti 
darbdaviai, bendradarbiaudami su 
darbuotojų atstovais. Jei darbuotojų atstovų 
nėra, turėtų būti įmanoma profesinėms 
sąjungoms ar jų nariams arba to paties 
subjekto darbuotojams paskirti ar išrinkti 
darbuotojų atstovus, kaip nustatyta 
nacionalinėje teisėje arba kolektyvinėse 
sutartyse. Jei tame pačiame subjekte yra ir 
profesinių sąjungų atstovų, ir darbuotojų 
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atstovų, darbuotojų atstovais neturi būti 
naudojamasi profesinių sąjungų padėčiai 
pabloginti. Bendri darbo užmokesčio 
vertinimai turėtų prisidėti prie 
diskriminacijos dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje panaikinimo;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) tais atvejais, kai, remiantis 
objektyviais, lyties požiūriu neutraliais 
kriterijais, nustatoma, kad darbo 
užmokesčio skirtumai yra nepagrįsti, bent 
dešimt darbuotojų ir darbuotojų atstovų 
turintys darbdaviai turėtų parengti lyčių 
lygybės veiksmų planą, kuriame būtų 
numatytos konkrečios priemonės ir 
siekiama panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą to darbdavio 
struktūroje. Reikėtų reguliariai peržiūrėti 
lyčių lygybės veiksmų planą;

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) bet koks informacijos tvarkymas ar 
skelbimas pagal šią direktyvą turėtų atitikti 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/67953. Siekiant užkirsti kelią 
galimam tiesioginiam ar netiesioginiam 
informacijos apie bendradarbį, kurio 
tapatybę būtų įmanoma nustatyti, 

(30) bet koks informacijos tvarkymas ar 
skelbimas pagal šią direktyvą turėtų atitikti 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/67953. Siekiant užkirsti kelią 
galimam tiesioginiam ar netiesioginiam 
informacijos apie bendradarbį, kurio 
tapatybę būtų įmanoma nustatyti, 
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atskleidimui, turėtų būti numatytos 
specialios apsaugos priemonės. Kita vertus, 
darbuotojams neužkertamas kelias savo 
noru atskleisti savo darbo užmokestį su 
tikslu užtikrinti vienodo vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą principo 
įgyvendinimą;

atskleidimui, turėtų būti numatytos 
specialios apsaugos priemonės. Kita vertus, 
darbuotojams neturėtų būti užkertamas 
kelias savo noru atskleisti savo darbo 
užmokestį su tikslu užtikrinti vienodo 
darbo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą principo 
įgyvendinimą;

__________________ __________________
53 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

53 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) turėtų būti nustatytos reikiamos 
procedūros, palengvinančios darbuotojų 
teisės kreiptis į teismą taikymą. 
Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos 
taikinimas arba lygybės įstaigos 
dalyvavimas yra privalomi arba nuo jų 
priklauso paskatos ar sankcijos, neturėtų 
trukdyti šalims pasinaudoti teise kreiptis į 
teismą;

(32) turėtų būti nustatytos reikiamos 
procedūros, palengvinančios visų 
darbuotojų teisės kreiptis į teismą taikymą. 
Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos 
taikinimas arba lygybės įstaigos 
dalyvavimas yra privalomi arba nuo jų 
priklauso paskatos ar sankcijos, neturėtų 
trukdyti šalims pasinaudoti teise kreiptis į 
teismą;

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant veiksmingai taikyti 
vienodo darbo užmokesčio principą, be 
kitų suinteresuotųjų subjektų, naudinga 
įtraukti ir lygybės įstaigas. Todėl 
nacionalinių lygybės įstaigų galios ir 
įgaliojimai turėtų būti pakankami, kad jos 
galėtų visapusiškai aprėpti diskriminacijos 
dėl lyties darbo užmokesčio srityje, 
įskaitant darbo užmokesčio skaidrumą ar 
kitas šia direktyva nustatytas teises ir 
pareigas, klausimus. Siekiant įveikti 
procedūrines ir su sąnaudomis susijusias 
kliūtis, su kuriomis susiduria darbuotojai, 
manantys, kad yra diskriminuojami, ir 
siekiantys pasinaudoti savo teise į vienodą 
darbo užmokestį, lygybės įstaigos, taip pat 
asociacijos, organizacijos, įstaigos ir 
darbuotojų atstovai ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie turi interesų užtikrinti vyrų 
ir moterų lygybę, turėtų galėti atstovauti 
šiems asmenims. Jie turėtų galėti padėti 
darbuotojams veikdami jų vardu arba juos 
remdami; taip diskriminuojami darbuotojai 
galėtų veiksmingai ginti savo teises ir būtų 
laikomasi vienodo darbo užmokesčio 
principo;

(33) siekiant veiksmingai taikyti 
vienodo darbo užmokesčio principą, be 
kitų suinteresuotųjų subjektų, naudinga 
įtraukti ir lygybės įstaigas. Todėl 
nacionalinių lygybės įstaigų galios ir 
įgaliojimai turėtų būti pakankami, kad jos 
galėtų visapusiškai aprėpti diskriminacijos 
dėl lyties darbo užmokesčio srityje, 
įskaitant darbo užmokesčio skaidrumą ar 
kitas šia direktyva nustatytas teises ir 
pareigas, klausimus. Siekiant įveikti 
procedūrines ir su sąnaudomis susijusias 
kliūtis, su kuriomis susiduria darbuotojai, 
manantys, kad yra diskriminuojami, ir 
siekiantys pasinaudoti savo teise į vienodą 
darbo užmokestį, lygybės įstaigos, taip pat 
asociacijos, organizacijos, įstaigos ir 
darbuotojų atstovai ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie turi interesų užtikrinti 
skirtingų lyčių darbuotojų lygybę, turėtų 
turėti galimybes atstovauti šiems 
asmenims. Jie turėtų turėti galimybių 
padėti darbuotojams veikiant jų vardu arba 
juos remiant; taip diskriminuojami 
darbuotojai galėtų veiksmingai ginti savo 
teises ir būtų laikomasi vienodo darbo 
užmokesčio principo;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) lygybės įstaigos ir darbuotojų 
atstovai taip pat turėtų turėti galimybę 
atstovauti vienam ar keliems darbuotojams, 
kurie mano, kad yra diskriminuojami dėl 
lyties pažeidžiant vienodo užmokesčio už 
vienodą ar vienodos vertės darbą principą. 
Ieškinių teikimas kelių darbuotojų vardu 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)        
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arba jų rėmimas yra būdas paskatinti 
pradėti procedūras, kurios priešingu atveju 
nebūtų pradėtos dėl procedūrinių ir 
finansinių kliūčių ar viktimizacijos baimės 
arba jeigu darbuotojai yra diskriminuojami 
dėl kelių priežasčių, kurias gali būti sunku 
atskirti vieną nuo kitos. Kolektyviniai 
ieškiniai gali atskleisti sisteminę 
diskriminaciją ir užtikrinti, kad vienodo 
darbo užmokesčio ir lyčių lygybės 
klausimai būtų žinomi visoje visuomenėje. 
Kolektyvinio teisių gynimo galimybė 
skatintų savanoriškai taikyti darbo 
užmokesčio skaidrumo priemones, darytų 
tarpusavio spaudimą, didintų darbdavių 
informuotumą ir norą imtis prevencinių 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad lygybės įstaigoms būtų skiriama 
pakankamai išteklių, kad jos galėtų 
veiksmingai ir tinkamai atlikti savo 
užduotis, susijusias su diskriminacija dėl 
lyties darbo užmokesčio srityje. Jei 
užduotys paskiriamos kelioms įstaigoms, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jos 
būtų tinkamai koordinuojamos;

(35) valstybės narės turėtų užtikrinti, jog 
lygybės įstaigoms būtų skiriama 
pakankamai išteklių, kad jos galėtų 
veiksmingai ir tinkamai atlikti savo 
užduotis, susijusias su diskriminacija dėl 
lyties darbo užmokesčio srityje. Jei 
užduotys paskiriamos kelioms įstaigoms, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jos 
būtų tinkamai koordinuojamos;

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kompensacija turėtų būti tokia, kad 
būtų padengiami visi nuostoliai ir žala, 
patirti dėl diskriminacijos dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje54. Tai turėtų apimti 
visišką nesumokėto darbo užmokesčio ir 
susijusių premijų ar išmokų natūra 
kompensavimą, taip pat kompensaciją už 
prarastas galimybes ir moralinę žalą. Iš 
anksto nustatyti viršutinę tokios 
kompensacijos ribą neturėtų būti 
leidžiama;

(36) kompensacija turėtų būti tokia, kad 
būtų padengiami visi nuostoliai ir žala, 
patirti dėl diskriminacijos dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje54. Tai turėtų apimti 
visišką nesumokėto darbo užmokesčio ir 
susijusių premijų ar išmokų natūra 
kompensavimą, taip pat kompensaciją už 
prarastas galimybes ir moralinę žalą. 
Neturėtų būti leidžiama iš anksto nustatyti 
viršutinės tokios kompensacijos ribos. 
Skiriant kompensaciją reikėtų atsižvelgti į 
diskriminaciją dėl lyties darbo užmokesčio 
srityje, kuri yra susijusi su papildomomis 
diskriminacijos priežastimis; 

__________________ __________________
54 Byla C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho / Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, 45 
punktas.

54 Byla C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho / Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, 45 
punktas.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) nors norint įrodinėjimo pareigą 
perkelti darbdaviui pakanka nustatyti 
diskriminacijos prezumpciją, 
nukentėjusiesiems ir teismams ne visada 
lengva žinoti, kaip tą padaryti. Darbo 
užmokesčio skaidrumo priemonės, 
padedančios darbuotojams nustatyti 
vienodą arba vienodos vertės darbą 
atliekančių moterų ir vyrų vidutinį darbo 
užmokestį, gali padėti pasinaudoti 
įrodinėjimo pareigos perkėlimo kitai šaliai 
galimybe. Jeigu darbuotojams būtų suteikta 
galimybė pateikti prima facie įrodymų, 
leidžiančių daryti prielaidą dėl 

(39) nors norint įrodinėjimo pareigą 
perkelti darbdaviui pakanka nustatyti 
diskriminacijos prezumpciją, 
nukentėjusiesiems ir teismams ne visada 
lengva žinoti, kaip tą padaryti. Darbo 
užmokesčio skaidrumo priemonės, 
padedančios darbuotojams nustatyti 
vienodą arba vienodos vertės darbą 
atliekančių skirtingų lyčių darbuotojų 
vidutinį darbo užmokestį, gali padėti 
pasinaudoti įrodinėjimo pareigos perkėlimo 
kitai šaliai galimybe. Jeigu darbuotojams 
būtų suteikta galimybė pateikti prima facie 
įrodymų, leidžiančių daryti prielaidą dėl 
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diskriminacijos, tai leistų darbuotojo 
naudai greitai perkelti įrodinėjimo pareigą;

diskriminacijos, tai leistų darbuotojo 
naudai greitai perkelti įrodinėjimo pareigą;

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal Teisingumo Teismo praktiką 
nacionalinės taisyklės, reglamentuojančios 
teisių įgyvendinimo pagal šią direktyvą 
terminus, turėtų būtų tokios, kad nebūtų 
galima laikyti, kad dėl jų naudojimasis 
tomis teisėmis taptų praktiškai 
neįmanomas ar itin sudėtingas. Senaties 
terminai sukuria konkrečių kliūčių 
diskriminacijos dėl lyties darbo 
užmokesčio aukoms. Todėl turėtų būti 
nustatyti bendri minimalieji standartai. 
Tuose standartuose turėtų būti nustatyta, 
kada pradedamas skaičiuoti senaties 
terminas, jo trukmė ir aplinkybės, kuriomis 
jis nutraukiamas arba sustabdomas, ir 
numatoma, kad ieškinio pateikimo senaties 
terminas yra ne trumpesnis kaip treji metai;

(40) pagal Teismo praktiką nacionalinės 
taisyklės, reglamentuojančios teisių 
įgyvendinimo pagal šią direktyvą terminus, 
turėtų būtų tokios, jog nebūtų galima 
laikyti, kad dėl jų naudojimasis tomis 
teisėmis taptų praktiškai neįmanomas ar 
itin sudėtingas. Senaties terminai sukuria 
konkrečių kliūčių diskriminacijos dėl lyties 
darbo užmokesčio aukoms. Todėl senaties 
terminas neturėtų būti pradedamas 
skaičiuoti diskriminacijai dar 
nepasibaigus, be to, turėtų būti nustatyti 
bendri minimalieji standartai. Tuose 
standartuose turėtų būti nustatyta, kada 
pradedamas skaičiuoti senaties terminas, jo 
trukmė ir aplinkybės, kuriomis jis 
nutraukiamas arba sustabdomas, ir 
numatoma, kad ieškinio pateikimo senaties 
terminas yra ne trumpesnis kaip penkeri 
metai;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) bylinėjimosi išlaidos – veiksnys, 
atgrasantis diskriminacijos dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje aukas nuo kovos už 

(41) bylinėjimosi išlaidos – stiprus 
veiksnys, atgrasantis diskriminacijos dėl 
lyties darbo užmokesčio srityje aukas nuo 
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teisę į vienodą darbo užmokestį, todėl 
neužtikrinama pakankama teisės į vienodą 
darbo užmokestį apsauga ir įgyvendinimas. 
Siekiant pašalinti šią didelę procedūrinę 
teisingumo kliūtį, bylą laimėjusiems 
ieškovams turėtų būti leidžiama iš atsakovo 
susigrąžinti bylos nagrinėjimo išlaidas. 
Kita vertus, ieškovai neturėtų būti atsakingi 
už laimėjusio atsakovo bylinėjimosi 
išlaidas, išskyrus atvejus, kai ieškinys 
teiktas nesąžiningai, yra akivaizdžiai 
nepagrįstas arba jeigu atsakovo išlaidų 
neišieškojimas teismų ar kitų 
kompetentingų institucijų būtų laikomas 
nepagrįstu konkrečiomis atvejo 
aplinkybėmis, pavyzdžiui, atsižvelgiant į 
labai mažų įmonių finansinę padėtį;

kovos už teisę į vienodą darbo užmokestį, 
todėl neužtikrinami pakankama teisės į 
vienodą darbo užmokestį apsauga ir 
įgyvendinimas. Siekiant pašalinti šią didelę 
procedūrinę teisingumo kliūtį, bylą 
laimėjusiems ieškovams turėtų būti 
leidžiama iš atsakovo susigrąžinti bylos 
nagrinėjimo išlaidas. Kita vertus, ieškovai 
neturėtų būti atsakingi už laimėjusio 
atsakovo bylinėjimosi išlaidas, išskyrus 
atvejus, kai ieškinys teiktas nesąžiningai, 
yra akivaizdžiai nepagrįstas arba jeigu 
atsakovo išlaidų neišieškojimas teismų ar 
kitų kompetentingų institucijų būtų 
laikomas nepagrįstu konkrečiomis atvejo 
aplinkybėmis, pavyzdžiui, atsižvelgiant į 
labai mažų įmonių finansinę padėtį;

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) valstybės narės turėtų numatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas už nacionalinių nuostatų, priimtų 
pagal šią direktyvą, arba nacionalinių 
nuostatų, jau galiojusių šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną, ir susijusių su teise į 
vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už 
vienodą arba vienodos vertės darbą, 
pažeidimus. Tokios sankcijos turėtų apimti 
baudas, nustatant minimalios baudos lygį, 
deramai atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą 
ir trukmę, į galimą tyčinę diskriminaciją ar 
didelį aplaidumą ir į visus kitus 
sunkinančius ar lengvinančius veiksnius, 
kurie gali būti taikomi atsižvelgiant į atvejo 
aplinkybes, pavyzdžiui, kai diskriminacija 
dėl lyties darbo užmokesčio srityje 
derinama su kitų rūšių diskriminacija. 
Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę 
iš baudų gautas sumas skirti lygybės 

(42) valstybės narės turėtų numatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas už nacionalinių nuostatų, priimtų 
pagal šią direktyvą, arba nacionalinių 
nuostatų, jau galiojusių šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną, ir susijusių su teise į 
vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už 
vienodą arba vienodos vertės darbą, 
pažeidimus. Tokios sankcijos turėtų apimti 
baudas, nustatant minimalios baudos lygį, 
deramai atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą 
ir trukmę, į galimą tyčinę diskriminaciją ar 
didelį aplaidumą ir į visus kitus 
sunkinančius ar lengvinančius veiksnius, 
kurie gali būti taikomi atsižvelgiant į atvejo 
aplinkybes, pavyzdžiui, kai diskriminacija 
dėl lyties darbo užmokesčio srityje yra 
susijusi su kitų rūšių diskriminacija. 
Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę 
iš baudų gautas sumas skirti lygybės 
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įstaigoms, kad jos galėtų veiksmingai 
vykdyti savo funkcijas, susijusias su teisės 
į vienodą darbo užmokestį užtikrinimu, be 
kita ko, teikti ieškinius dėl diskriminacijos 
darbo užmokesčio srityje arba padėti 
aukoms pateikti tokius ieškinius ir jas 
remti;

įstaigoms, kad jos galėtų veiksmingai 
vykdyti savo funkcijas, susijusias su teisės 
į vienodą darbo užmokestį užtikrinimu, be 
kita ko, teikti ieškinius dėl diskriminacijos 
darbo užmokesčio srityje arba padėti 
aukoms pateikti tokius ieškinius ir jas 
remti;

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) iš šios direktyvos kylančios 
darbdavių pareigos yra aplinkos, socialinės 
ir darbo teisės srityse taikomų pareigų, 
susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų 
procedūrose, kurių laikymąsi valstybės 
narės turi užtikrinti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/23/ES56, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2014/24/ES57, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/25/ES58, dalis. Kad būtų vykdomos 
šios pareigos, susijusios su teise į vienodą 
darbo užmokestį, valstybės narės visų 
pirma turėtų užtikrinti, kad ekonominės 
veiklos vykdytojai, vykdydami viešojo 
pirkimo ar koncesijos sutartis, turėtų darbo 
užmokesčio nustatymo mechanizmus, 
užkertančius kelią bet kokios kategorijos 
darbuotojų moterų ir darbuotojų vyrų, 
atliekančių vienodą ar vienodos vertės 
darbą, darbo užmokesčio skirtumui, kurio 
nebūtų galima pagrįsti lyties atžvilgiu 
neutraliais veiksniais. Be to, valstybės 
narės turėtų apsvarstyti galimybę 
perkančiosioms organizacijoms prireikus 
nustatyti sankcijas ir sutarties nutraukimo 
sąlygas, taip užtikrinant, kad viešojo 
pirkimo ir koncesijos sutartyse būtų 
laikomasi vienodo darbo užmokesčio 
principo. Spręsdamos, ar taikyti pašalinimą 

(44) iš šios direktyvos kylančios 
darbdavių pareigos yra aplinkos, socialinės 
ir darbo teisės srityse taikomų pareigų, 
susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų 
procedūrose, kurių laikymąsi valstybės 
narės turi užtikrinti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/23/ES56, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2014/24/ES57, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/25/ES58, dalis. Kad būtų vykdomos 
šios pareigos, susijusios su teise į vienodą 
darbo užmokestį, valstybės narės visų 
pirma turėtų užtikrinti, kad ekonominės 
veiklos vykdytojai, vykdydami viešojo 
pirkimo ar koncesijos sutartis, turėtų darbo 
užmokesčio nustatymo mechanizmus, 
užkertančius kelią bet kokios kategorijos ir 
bet kurios lyties darbuotojų, atliekančių 
vienodą ar vienodos vertės darbą, darbo 
užmokesčio skirtumui, kurio nebūtų galima 
pagrįsti lyties požiūriu neutraliais 
veiksniais. Be to, valstybės narės turėtų 
apsvarstyti galimybę perkančiosioms 
organizacijoms prireikus nustatyti 
sankcijas ir sutarties nutraukimo sąlygas, 
taip užtikrinant, kad viešojo pirkimo ir 
koncesijos sutartyse būtų laikomasi 
vienodo darbo užmokesčio principo. 
Spręsdamos, ar taikyti pašalinimą iš 
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iš procedūros arba ar sudaryti sutartį su 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą 
pateikusiu konkurso dalyviu, valstybės 
narės taip pat galėtų atsižvelgti į tai, ar 
konkurso dalyvis ir jo subrangovai laikosi 
vienodo darbo užmokesčio principo;

procedūros arba ar sudaryti sutartį su 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą 
pateikusiu konkurso dalyviu, valstybės 
narės taip pat galėtų atsižvelgti į tai, ar 
konkurso dalyvis ir jo subrangovai laikosi 
vienodo darbo užmokesčio principo;

__________________ __________________
56 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 
suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

56 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 
suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

57 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 
94, 2014 3 28, p. 65).

57 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 
94, 2014 3 28, p. 65).

58 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

58 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šia direktyva nustatomi minimalieji 
reikalavimai, taigi, atsižvelgiama į 
valstybių narių prerogatyvą nustatyti ir 
išlaikyti dar palankesnes nuostatas. Pagal 
galiojančią teisinę sistemą turimos teisės 
turėtų būti ir toliau taikomos, nebent šia 
direktyva būtų nustatytos palankesnės 
nuostatos. Įgyvendinant šią direktyvą, 
negalima mažinti esamų teisių, nustatytų 
galiojančioje šios srities Sąjungos ar 
nacionalinėje teisėje; ši direktyva taip pat 
nėra teisėtas pagrindas darbuotojų teisėms, 

(47) šia direktyva nustatomi minimalieji 
reikalavimai, taigi, atsižvelgiama į 
valstybių narių prerogatyvą nustatyti ir 
išlaikyti dar palankesnes nuostatas. Pagal 
galiojančią teisinę sistemą turimos teisės 
turėtų būti ir toliau taikomos, nebent šia 
direktyva būtų nustatytos palankesnės 
nuostatos. Įgyvendinant šią direktyvą, 
negalima mažinti esamų teisių, nustatytų 
galiojančioje šios srities Sąjungos ar 
nacionalinėje teisėje; ši direktyva taip pat 
nėra teisėtas pagrindas darbuotojų teisėms, 
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susijusioms su vienodu vyrų ir moterų 
darbo užmokesčiu už vienodą ar vienodos 
vertės darbą, mažinti;

susijusioms su vienodu darbo užmokesčiu 
už vienodą ar vienodos vertės darbą, 
mažinti;

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) siekiant užtikrinti deramą teisės į 
vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už 
vienodą ar vienodos vertės darbą 
įgyvendinimą, valstybės narės turėtų 
sukurti ar paskirti specialią stebėsenos 
įstaigą. Ši įstaiga, kuri gali būti jau esamo 
panašių tikslų siekiančio subjekto dalis, 
turėtų vykdyti konkrečias užduotis, 
susijusias su šioje direktyvoje numatytų 
darbo užmokesčio skaidrumo priemonių 
įgyvendinimu, ir rinkti reikiamus duomenis 
darbo užmokesčio nelygybei ir darbo 
užmokesčio skaidrumo priemonių 
poveikiui stebėti;

(48) siekiant užtikrinti deramą teisės į 
vienodą darbo užmokestį už vienodą ar 
vienodos vertės darbą įgyvendinimą, 
valstybės narės turėtų sukurti ar paskirti 
specialią stebėsenos įstaigą. Ši įstaiga, kuri 
gali būti jau esamo panašių tikslų 
siekiančio subjekto dalis, turėtų vykdyti 
konkrečias užduotis, susijusias su šioje 
direktyvoje numatytų darbo užmokesčio 
skaidrumo priemonių įgyvendinimu, ir 
rinkti reikiamus duomenis darbo 
užmokesčio nelygybei ir darbo užmokesčio 
skaidrumo priemonių poveikiui stebėti;

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) norint analizuoti ir stebėti abiejų 
lyčių darbo užmokesčio raidą Sąjungos 
lygmeniu, itin svarbu kaupti pagal lytį 
suskirstytus tikslius ir išsamius statistinius 
duomenis apie darbo užmokestį ir teikti 
juos Komisijai (Eurostatui). Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 530/199959 
reikalaujama, kad valstybės narės rinktų 

(49) norint analizuoti ir stebėti lyčių 
darbo užmokesčio raidą Sąjungos 
lygmeniu, itin svarbu kaupti pagal lytį, 
negalią ir amžių suskirstytus tikslius ir 
išsamius statistinius duomenis apie darbo 
užmokestį ir teikti juos Komisijai 
(Eurostatui). Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 530/199959 reikalaujama, kad valstybės 
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ketverių metų statistinius duomenis apie 
darbo užmokestį mikrolygmeniu, kad būtų 
gauti suderinti duomenys vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumui apskaičiuoti. 
Metiniai kokybiški statistiniai duomenys 
galėtų padidinti skaidrumą ir pagerinti 
stebėseną ir informuotumą apie lyčių 
nelygybę darbo užmokesčio srityje. Tokių 
duomenų prieinamumas ir palyginamumas 
yra būtinybė norint įvertinti pokyčius 
nacionaliniu lygmeniu ir visoje Sąjungoje;

narės rinktų ketverių metų statistinius 
duomenis apie struktūrinį darbo užmokestį 
mikrolygmeniu, kad būtų gauti suderinti 
duomenys vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumui apskaičiuoti. 
Metiniai kokybiški statistiniai duomenys 
galėtų padidinti skaidrumą ir pagerinti 
stebėseną ir informuotumą apie lyčių 
nelygybę darbo užmokesčio srityje. Tokių 
duomenų prieinamumas ir palyginamumas 
yra būtinybė norint įvertinti pokyčius 
nacionaliniu lygmeniu ir visoje Sąjungoje;

__________________ __________________
59 1999 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio 
struktūros ir darbo kaštų statistikos (OL L 
63, 1999 3 12, p. 6).

59 1999 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio 
struktūros ir darbo kaštų statistikos (OL L 
63, 1999 3 12, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) šia direktyva siekiama geriau ir 
veiksmingiau įgyvendinti vienodo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą vyrams ir moterims principą 
nustatant bendrus minimaliuosius 
reikalavimus, kurie turėtų būti taikomi 
visoms įmonėms ir organizacijoms visoje 
Europos Sąjungoje. Kadangi šio tikslo 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
Sąjunga gali nustatyti priemones. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva, kuria nustatomi 
minimalieji standartai, neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(50) šia direktyva siekiama geriau ir 
veiksmingiau įgyvendinti vienodo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą visų lyčių darbuotojams 
principą nustatant bendrus minimaliuosius 
reikalavimus, kurie turėtų būti taikomi 
visoms įmonėms ir organizacijoms visoje 
Europos Sąjungoje. Kadangi šio tikslo 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva, kuria nustatomi 
minimalieji standartai, neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti;
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Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) įgyvendindamos šią direktyvą 
valstybės narės turėtų vengti nustatyti 
administracinius, finansinius ir teisinius 
apribojimus, kuriais būtų varžomas labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimas 
ir plėtra. Todėl valstybės narės raginamos 
įvertinti šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę poveikį mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kad užtikrintų, jog 
joms nedaromas neproporcingas poveikis, 
ypatingą dėmesį skiriant labai mažų 
įmonių administracinės naštos 
sumažinimui, ir paskelbti tokių vertinimų 
rezultatus;

(52) įgyvendindamos šią direktyvą 
valstybės narės turėtų vengti nustatyti 
administracinius, finansinius ir teisinius 
apribojimus, kuriais būtų varžomi labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimas 
ir plėtra. Todėl valstybės narės raginamos 
įvertinti šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę poveikį labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kad 
užtikrintų tinkamą jos įgyvendinimą, sykiu 
teikiant reikalingą paramą 
administracinės naštos mažinimui, ir 
paskelbti tokių vertinimų rezultatus. 
Valstybės narės turėtų įtraukti šios 
direktyvos poveikio sektoriams, kuriuose 
dominuoja moterys, vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi minimalieji 
reikalavimai, kuriais siekiama sugriežtinti 
vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
už vienodą arba vienodos vertės darbą 
principo, įtvirtinto SESV 157 straipsnyje, 
taikymą ir diskriminacijos draudimą, kaip 
nustatyta Direktyvos 2006/54/EB 4 
straipsnyje, visų pirma užtikrinant darbo 
užmokesčio skaidrumą ir sustiprinant 
vykdymo užtikrinimo mechanizmus.

Šia direktyva nustatomi minimalieji 
reikalavimai, kuriais siekiama sugriežtinti 
vienodo darbo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą principo, įtvirtinto 
SESV 157 straipsnyje, taikymą ir 
diskriminacijos draudimą, kaip nustatyta 
Direktyvos 2006/54/EB 4 straipsnyje, visų 
pirma užtikrinant darbo užmokesčio 
skaidrumą ir sustiprinant vykdymo 
užtikrinimo mechanizmus.
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Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma visiems 
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo 
sutartį ar palaikantiems kitokius darbo 
santykius, apibrėžtus pagal atitinkamos 
valstybės narės galiojančią teisę, 
kolektyvines sutartis ir (arba) taikomą 
praktiką, atsižvelgiant į Teisingumo 
Teismo praktiką.

2. Ši direktyva taikoma visiems 
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo 
sutartį ar palaikantiems kitokius darbo 
santykius, apibrėžtus pagal atitinkamos 
valstybės narės galiojančią teisę, 
kolektyvines sutartis ir (arba) taikomą 
praktiką, įskaitant ne visą darbo dieną 
dirbančius darbuotojus, pagal 
terminuotas darbo sutartis dirbančius 
darbuotojus ir darbo sutartį turinčius 
arba darbo santykius su laikino 
įdarbinimo agentūra palaikančius 
asmenis, atsižvelgiant į Teisingumo 
Teismo praktiką.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) darbo užmokesčio skirtumas – 
darbdavio darbuotojoms moterims ir 
darbuotojams vyrams mokamo vidutinio 
darbo užmokesčio dydžio skirtumas, 
išreikštas vidutinio vyrų darbo užmokesčio 
dydžio procentine dalimi;

c) vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumas – skirtingų lyčių darbuotojams 
mokamo darbo užmokesčio vidurkio 
skirtumas, išreikštas vidutinio vyrų 
darbuotojų ar kitos lyties darbuotojų 
darbo užmokesčio dydžio procentine 
dalimi;

Or. en
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) darbo užmokesčio skirtumo 
mediana – darbuotojų moterų ir 
darbuotojų vyrų darbo užmokesčio dydžio 
medianų skirtumas, išreikštas darbuotojų 
vyrų darbo užmokesčio dydžio medianos 
procentine dalimi;

e) vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumo mediana – skirtingų lyčių 
darbuotojams mokamo darbo užmokesčio 
medianos skirtumas, išreikštas vyrų 
darbuotojų ar kitos lyties darbuotojų darbo 
užmokesčio medianos procentine dalimi;

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) darbuotojų kategorija – darbuotojai, 
atliekantys vienodą arba vienodos vertės 
darbą, darbdavio sugrupuoti pagal šios 
direktyvos 4 straipsnyje išdėstytus ir paties 
darbdavio nustatytus kriterijus;

g) darbuotojų kategorija – darbuotojai, 
atliekantys vienodą arba vienodos vertės 
darbą, sugrupuoti pagal 4 straipsnyje 
išdėstytus kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tiesioginė diskriminacija – padėtis, 
kai dėl lyties asmuo traktuojamas mažiau 
palankiai nei palyginamoje padėtyje yra, 
buvo ar būtų traktuojamas kitos lyties 
asmuo;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Or. en
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) netiesioginė diskriminacija – 
padėtis, kai dėl iš pirmo žvilgsnio neutralių 
sąlygų, kriterijų ar praktikos vienos lyties 
asmuo gali patekti į tam tikru atžvilgiu 
prastesnę padėtį nei kitos lyties asmuo, 
nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką 
objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio 
tikslo siekiama atitinkamomis ir būtinomis 
priemonėmis;

i) netiesioginė diskriminacija – 
padėtis, kai dėl iš pirmo žvilgsnio neutralių 
sąlygų, kriterijų ar praktikos vienos lyties 
asmuo gali patekti į tam tikru atžvilgiu 
prastesnę padėtį nei kitos lyties asmuo, 
nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką 
objektyviai pateisina teisėtas tikslas, kaip 
nustatyta 4 straipsnyje nustatytais 
kriterijais, o šio tikslo siekiama 
atitinkamomis ir būtinomis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) sąryšinė diskriminacija – 
diskriminacija dėl dviejų ar daugiau 
priežasčių, savybių ar tapatybių, viena su 
kita susijusių ar sąveikaujančių tuo pačiu 
metu taip, lyg tai būtų neatsiejami 
veiksniai, dėl kurių atsirastų skirtingų ir 
specifinių formų diskriminacija;

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) lygybės įstaiga – įstaiga, pagal 
Direktyvos 2006/54/EB 20 straipsnį 
paskirta skatinti, analizuoti, stebėti ir 
palaikyti vienodą požiūrį į visus asmenis, 
nediskriminuojant dėl lyties;

j) lygybės įstaiga – įstaiga, pagal 
Direktyvos 2006/54/EB 20 straipsnį 
paskirta skatinti, analizuoti, stebėti ir 
palaikyti vienodą požiūrį į visus asmenis, 
nediskriminuojant dėl su lytimi susijusių 
priežasčių;

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nurodymą diskriminuoti asmenis 
dėl lyties;

b) nurodymą diskriminuoti asmenis 
dėl su lytimi susijusių priežasčių;

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Diskriminacija darbo užmokesčio 
srityje pagal šią direktyvą apima 
diskriminaciją dėl lyties kartu su 
diskriminacija dėl vieno ar kelių kitų 
diskriminacijos pagrindų, nustatytų 
Direktyvoje 2000/43/EB arba Direktyvoje 
2000/78/EB.

3. Diskriminacija darbo užmokesčio 
srityje pagal šią direktyvą apima 
diskriminacijos dėl lyties kartu su 
diskriminacija dėl vieno ar kelių kitų 
diskriminacijos pagrindų, nustatytų 
Direktyvoje 2000/43/EB arba Direktyvoje 
2000/78/EB, derinį.

Or. en
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės nacionalinėje 
teisėje paaiškina vienodos vertės darbo 
sąvoką, kaip nustatyta Teismo praktikoje 
ir Rekomendacijos 2014/124/ES 10 
punkte, darbo vertę nustatant 
vadovaujantis objektyviais, lyties požiūriu 
neutraliais kriterijais, kaip nustatyta šio 
straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio -1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad užtikrintų, jog darbdaviai 
turėtų darbo užmokesčio struktūras, 
užtikrinančias vienodą vyrų ir moterų 
darbo užmokestį už vienodą ar vienodos 
vertės darbą.

1. Valstybės narės, 
pasikonsultavusios su socialiniais 
partneriais ir lygybės įstaigomis, imasi 
būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog 
darbdaviai turėtų darbo užmokesčio 
struktūras, užtikrinančias vienodą darbo 
užmokestį už vienodą ar vienodos vertės 
darbą.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad būtų nustatytos priemonės 

2. Valstybės narės, 
pasikonsultavusios su socialiniais 
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ar metodikos, skirtos įvertinti ir palyginti 
darbo vertę pagal šiame straipsnyje 
nustatytus kriterijus. Tokios priemonės ar 
metodikos gali apimti lyties atžvilgiu 
neutralias darbo vertinimo ir klasifikavimo 
sistemas.

partneriais ir lygybės įstaigomis, imasi 
visų reikiamų priemonių, jog būtų 
užtikrinta, kad būtų nustatytos priemonės 
ar metodikos ir jos būtų lengvai 
prieinamos darbuotojams ir darbdaviams, 
kad šie galėtų įvertinti ir palyginti darbo 
vertę pagal šiame straipsnyje nustatytus 
kriterijus ir užtikrinti tokių priemonių ar 
metodikų naudojimą darbo užmokesčio 
dydžiui nustatyti. Tokios priemonės ar 
metodikos taikomos įtraukiant socialinius 
partnerius darbdavių ar sektoriniu 
lygmeniu ir apima lyties požiūriu 
neutralias darbo vertinimo ir klasifikavimo 
sistemas. 

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priemonės ar metodikos sudaro 
sąlygas įvertinti, ar darbuotojų padėtis 
darbo vertės atžvilgiu yra palyginama, 
remiantis objektyviais kriterijais, kurie 
apima švietimo, profesinius ir mokymo 
reikalavimus, įgūdžius, pastangas ir 
atsakomybę, atliktą darbą ir susijusių 
užduočių pobūdį. Jos negali apimti 
kriterijų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai 
susiję su darbuotojų lytimi, arba būti jais 
grindžiamos.

3. 2 dalyje nurodytos priemonės ar 
metodikos sudaro sąlygas įvertinti, ar 
darbuotojų padėtis darbo vertės atžvilgiu 
yra palyginama, remiantis objektyviais, 
lyties požiūriu neutraliais kriterijais. Dėl 
šių lyties požiūriu neutralių kriterijų 
susitariama su socialiniais partneriais. Šie 
kriterijai apima bent šiuos aspektus:

a) švietimo, profesinius ir mokymo 
reikalavimus;
b) įgūdžius, įskaitant žinias, kurių reikia 
norint įvykdyti darbo vietos reikalavimus, 
tarpasmeninius įgūdžius ir problemų 
sprendimo gebėjimus;
c) pastangas, įskaitant psichines, 
psichinės ir socialines ir fizines 
pastangas;
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d) atsakomybę, be kita ko, už žmones, 
prekes ir įrangą, informacijos ir 
finansinius išteklius;
e) darbo sąlygas, be kita ko, ir tas, kurios 
susijusios su darbo aplinka (fizine, 
psichine ir emocine), taip pat 
organizacijos aplinką.
Tos 2 dalyje nurodytos priemonės ir 
metodikos negali apimti kriterijų, kurie 
tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 
darbuotojų lytimi, arba būti jais 
grindžiamos. Valstybės narės teikia 
paramą darbuotojams ir socialiniams 
partneriams, įskaitant mokymą ir išsamias 
gaires, kaip nustatyti objektyvius, lyties 
požiūriu neutralius kriterijus, nurodytus 
pirmoje šios dalies pastraipoje, ir 2 dalyje 
nurodytas priemones ir metodikas.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tais atvejais, kai darbo užmokesčio 
skirtumus galima kildinti iš vieno šaltinio, 
nustatančio darbo užmokesčio sąlygas, 
vertinimas, ar darbuotojai atlieka vienodą 
arba vienodos vertės darbą, neapsiriboja tik 
tais atvejais, kai darbuotojos moterys ir 
darbuotojai vyrai dirba tam pačiam 
darbdaviui, bet gali būti išplėstos iki to 
vieno šaltinio. Vertinant taip pat neturėtų 
būti apsiribojama darbuotojais, įdarbintais 
tuo pačiu metu kaip ir nagrinėjamasis 
darbuotojas. Jei negalima nustatyti realaus 
lyginamojo subjekto, leidžiama atlikti 
palyginimą su hipotetiniu lyginamuoju 
subjektu arba naudoti kitus įrodymus, 
leidžiančius daryti prielaidą dėl galimos 
diskriminacijos.

4. Tais atvejais, kai darbo užmokesčio 
skirtumus galima kildinti iš vieno šaltinio, 
nustatančio darbo užmokesčio sąlygas, 
vertinimas, ar darbuotojai atlieka vienodą 
arba vienodos vertės darbą, neapsiriboja tik 
tais atvejais, kai skirtingų lyčių darbuotojai 
dirba tam pačiam darbdaviui, bet gali būti 
išplėstos iki to vieno šaltinio ir 
tarpsektorinių palyginimų. Vertinant taip 
pat neturėtų būti apsiribojama darbuotojais, 
įdarbintais tuo pačiu metu, tame pačiame 
sektoriuje ir to paties darbdavio, kaip ir 
nagrinėjamasis darbuotojas Jei negalima 
nustatyti realaus lyginamojo subjekto, 
leidžiama atlikti palyginimą su hipotetiniu 
lyginamuoju subjektu, vadovaujantis 
3 dalyje nurodytais kriterijais, arba 
naudoti kitus įrodymus, leidžiančius daryti 
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prielaidą dėl galimos diskriminacijos. 
Hipotetinis lyginamasis subjektas 
palengvina lyginimą tarp sektorių.

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai nustatant darbo užmokestį 
taikoma darbo vertinimo ir klasifikavimo 
sistema, ji grindžiama vyrams ir moterims 
vienodais kriterijais ir yra parengta taip, 
kad ją taikant nebūtų diskriminacijos dėl 
lyties.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbdaviams ir socialiniams partneriams 
būtų suteikta reikalingų priemonių ir 
gairių, kuriais remdamiesi jie galėtų 
sukurti lyties požiūriu neutralias darbo 
vertinimo ir klasifikavimo sistemas darbo 
užmokesčiui nustatyti. Tokios darbo 
vertinimo ir klasifikavimo sistemos 
grindžiamos lyties požiūriu neutraliais 
kriterijais, parengtais taip, kad būtų 
užkirstas kelias bet kokios formos 
diskriminacijai, ir užtikrina, kad nebūtų 
nepakankamai vertinami įgūdžiai, siejami 
su darbo vietomis, kurias daugiausia 
užima moterys. 

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsidarbinti norinčiam asmeniui 
suteikiama teisė iš būsimo darbdavio gauti 
informaciją apie pradinį darbo užmokesčio 
dydį arba jo intervalą, pagrįstus 
objektyviais ir lyties atžvilgiu neutraliais 
kriterijais ir priskirtinus atitinkamai darbo 
vietai. Tokia informacija pateikiama 

1. Įsidarbinti norintis asmuo turi teisę 
iš būsimo darbdavio gauti informaciją apie 
pareigų, apie kurias skelbta, pradinį darbo 
užmokesčio dydį arba jo intervalą, 
pagrįstus objektyviais ir lyties požiūriu 
neutraliais kriterijais. Tokia informacija 
pateikiama pranešime apie laisvą darbo 
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pranešime apie laisvą darbo vietą arba 
kitaip pranešama įsidarbinti norinčiam 
asmeniui prieš pokalbį dėl darbo, net jei 
pats kandidatas tokios informacijos 
neprašo.

vietą arba kitaip pranešama įsidarbinti 
norinčiam asmeniui prieš pokalbį dėl 
darbo, net jei pats kandidatas tokios 
informacijos neprašo. Įsidarbinti norintis 
asmuo, paprašęs, iki pokalbio dėl darbo 
gauna informaciją apie tą patį darbą, apie 
kurį skelbiama, arba tai pozicijai 
prilygstančios vertės darbą dirbančių 
darbuotojų kategorijų darbo užmokesčio 
vidurkį, taip pat tikslus, lyties požiūriu 
neutralius kriterijus, kuriais remiantis 
grindžiamas darbo užmokesčio dydžio 
vidurkis. 

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Darbdaviai užtikrina, kad 
pranešimai apie laisvas darbo vietas, 
pareigybių pavadinimai ir įdarbinimo 
procesas būtų neutralus lyties požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbdavys darbuotojams pateikia lengvai 
prieinamą kriterijų, kuriais remiantis 
nustatomas darbuotojų darbo užmokesčio 
dydis ir karjeros raida, aprašą. Šie kriterijai 
yra neutralūs lyties atžvilgiu.

Darbdavys darbuotojams ir darbuotojų 
atstovams, įskaitant profesines sąjungas 
(darbuotojų atstovus), pateikia lengvai 
prieinamą kriterijų, kuriais remiantis 
nustatomas darbuotojų darbo užmokesčio 
dydis ir karjeros raida, aprašą, įskaitant 
visus darbo užmokesčio elementus, kurie 
yra darbo užmokestis arba atlyginimas, ir 
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visas kitas tiesiogiai arba netiesiogiai 
grynaisiais arba natūra darbdavio 
darbuotojui mokamas išmokas. Šie 
kriterijai yra neutralūs lyties požiūriu ir 
atitinka 4 straipsnyje nustatytus kriterijus. 

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 3 ir 4 dalis darbuotojams 
suteikiama teisė į informaciją apie jų darbo 
užmokesčio dydį ir vidutinį darbo 
užmokestį pagal darbuotojo lytį ir vienodą 
arba vienodos vertės darbą atliekančių 
darbuotojų kategorijas.

1. Pagal 3 ir 4 dalis darbuotojams 
suteikiama teisė į aiškią ir visapusišką 
informaciją apie jų darbo užmokesčio dydį 
ir vidutinį darbo užmokestį pagal 
darbuotojo lytį, vienodą arba vienodos 
vertės darbą atliekančių darbuotojų 
kategorijas, taip pat to paties darbdavio 
įdarbintų vyrų ir moterų darbuotojų darbo 
užmokesčio skirtumą ir darbo užmokesčio 
skirtumo medianą. Darbdaviai 
darbuotojams, šiems paprašius, pateikia 
informaciją apie metodiką, naudojamą 
kiekvienos kategorijos darbuotojo darbo 
užmokesčio dydžiui ir darbo užmokesčiui 
nustatyti, įskaitant bet kokią darbo 
vertinimo ir klasifikavimo sistemą bei viso 
darbdavio vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą. 

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darbdaviai kasmet informuoja 
visus darbuotojus apie jų teisę gauti 1 

2. Darbdaviai kasmet informuoja 
visus darbuotojus apie jų teisę gauti 1 
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dalyje nurodytą informaciją. dalyje nurodytą informaciją ir apie 
veiksmus, kurių darbuotojai turėtų imtis 
norėdami pasinaudoti šia teise.

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytą informaciją, 
darbuotojui paprašius, darbdaviai pateikia 
per pagrįstą laikotarpį. Informacija 
pateikiama neįgaliems darbuotojams 
prieinamu formatu.

3. 1 dalyje nurodytą informaciją, 
darbuotojui paprašius, darbdaviai pateikia 
per du mėnesius. Ši informacija teikiama 
raštu ir darbdavys elektronine forma 
išsaugo perdavimo ar gavimo įrodymą. 
Informacija, paprašius, pateikiama 
neįgaliems darbuotojams prieinamu 
formatu.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Darbuotojams suteikiama galimybė 
prašyti 1 dalyje nurodytos informacijos per 
savo atstovus arba lygybės įstaigą.

4. Darbuotojams suteikiama teisė 
prašyti 1 dalyje nurodytos informacijos per 
savo atstovus arba lygybės įstaigą, taip 
siekiant užtikrinti konfidencialumą ir 
anonimiškumą. Darbuotojai turi teisę 
asmeniškai arba per savo darbuotojų 
atstovus paprašyti pateikti papildomų 
paaiškinimų ir išsamesnės informacijos 
apie visus suteiktus duomenis ir gauti 
pagrįstą atsakymą. 

Or. en
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Darbuotojų atstovai turi galimybę 
darbuotojo vardu prašyti informacijos 
apie darbo užmokesčio dydį, suskirstytą 
pagal lytį ir darbuotojų kategoriją. 

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Darbuotojams neužkertamas kelias 
atskleisti savo darbo užmokesčio su tikslu 
užtikrinti vienodo vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą principo įgyvendinimą.

5. Darbuotojams neužkertamas kelias 
atskleisti savo darbo užmokesčio su tikslu 
užtikrinti vienodo darbo užmokesčio už 
vienodą arba vienodos vertės darbą 
principo įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Darbdaviai gali reikalauti, kad 
darbuotojas, gavęs informaciją pagal šį 
straipsnį, nenaudotų jos jokiais kitais 
tikslais, išskyrus savo teisės į vienodą 
užmokestį už vienodą ar vienodos vertės 
darbą gynimą, ir neplatintų šios 
informacijos jokiais kitais būdais.

6. Darbuotojai, gavę informaciją 
pagal šį straipsnį, gali ją naudoti bet 
kokiais tikslais, įskaitant ir siekį ginti savo 
teisę į vienodą užmokestį už vienodą ar 
vienodos vertės darbą. Darbuotojai gauta 
informacija gali dalintis su savo 
darbuotojų atstovais.

Or. en
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės nustato 
priemones, kuriomis būtų draudžiamos 
sutarčių sąlygos, kuriomis siekiama 
apriboti darbuotojų teisę atskleisti 
informaciją apie jų darbo užmokestį ar 
prašyti informacijos apie tos pačios ar 
kitų kategorijų darbuotojų darbo 
užmokestį, siekiant šios direktyvos tikslų.

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie darbuotojų moterų ir 
darbuotojų vyrų darbo užmokesčio 
skirtumą

Pranešimas apie vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą

Or. en

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbdaviai, turintys 250 ar 
daugiau darbuotojų, pagal 2, 3 ir 5 dalis 
apie savo organizaciją pateikia tokią 
informaciją kaip:

1. Darbdaviai, turintys bent dešimt 
darbuotojų, pagal 2, 3 ir 5 dalis apie savo 
organizaciją pateikia tokią informaciją 
kaip:
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Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbuotojų moterų ir darbuotojų 
vyrų darbo užmokesčio skirtumas;

a) visų darbuotojų moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio skirtumas;

Or. en

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) darbuotojų moterų ir darbuotojų 
vyrų darbo užmokesčio skirtumas vertinant 
papildomus arba kintamus komponentus;

b) visų darbuotojų vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumas vertinant 
papildomus arba kintamus komponentus;

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) darbuotojų moterų ir darbuotojų 
vyrų darbo užmokesčio skirtumo mediana;

c) visų darbuotojų vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumo mediana;

Or. en
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) darbuotojų moterų ir darbuotojų 
vyrų darbo užmokesčio skirtumo mediana 
vertinant papildomus arba kintamus 
komponentus;

d) visų darbuotojų vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumo mediana 
vertinant papildomus arba kintamus 
komponentus;

Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) darbuotojų moterų ir darbuotojų 
vyrų darbo užmokesčio skirtumas pagal 
pagrindinį bazinį atlyginimą ir papildomus 
arba kintamus komponentus pagal 
darbuotojų kategorijas.

g) vyrų ir moterų darbuotojų darbo 
užmokesčio skirtumas pagal pagrindinį 
bazinį atlyginimą ir papildomus arba 
kintamus komponentus pagal darbuotojų 
kategorijas.

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) darbo užmokesčio dydžio vidurkis 
pagal darbuotojų kategorijas, suskirstytas 
pagal lytį;

Or. en
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) informacija apie kriterijus, 
naudotus darbo užmokesčiui nustatyti. 

Or. en

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Darbdavys 1 dalyje nurodytą 
informaciją pateikia ne vėliau kaip ... [2 
metai po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos] toliau nurodytu būdu:
i) darbdaviai su 10–50 darbuotojų – kas 
trejus metus;
ii) darbdaviai su 50–250 darbuotojų – kas 
dvejus metus;
iii) darbdaviai su ne mažiau kaip 250 
darbuotojų – kas metus.

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informacijos tikslumą patvirtina 
darbdavio vadovybė.

2. Informacijos tikslumą patvirtina 
darbdavio vadovybė ir ji prieinama 
darbuotojų atstovams ir akcininkams. 
Darbuotojų atstovai turi teisę patikrinti 
darbdavio naudotus metodą ir tai, ar 
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skaičiavimai yra tikslūs. 

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Darbdavys 1 dalies a–f punktuose 
nurodytą informaciją kasmet naudotojui 
patogiu būdu skelbia savo interneto 
svetainėje arba kitaip ją paviešina. Gavęs 
prašymą, jis pateikia ir ankstesnių ketverių 
metų informaciją, jei ją turi. Be to, 
darbdavys dalijasi šia informacija su 6 
dalyje nurodyta stebėsenos įstaiga.

3. Darbdavys 1 dalyje nurodytą 
informaciją paskelbia ne vėliau kaip ... [2 
metai po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos] ir vėliau, kaip nurodyta 1a dalyje. 
Darbdavys tą informaciją naudotojui 
patogiu būdu skelbia savo interneto 
svetainėje arba kitaip ją paviešina ir 
padaro prieinamą neįgaliems asmenims, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje (ES) 2019/8821a. 
Darbdaviai įtraukia tą informaciją į savo 
vadovybės pranešimą, jei jį reikia parengti 
pagal Direktyvą 2013/34/ES. Gavęs 
prašymą, darbdavys pateikia ir ankstesnių 
ketverių metų informaciją, jei ją turi. Be to, 
darbdavys dalijasi šia informacija su 6 
dalyje nurodyta stebėsenos įstaiga. 

__________________

1a 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/882 dėl gaminių ir paslaugų 
prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 
2019 6 7, p. 70).

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis



PR\1233568LT.docx 59/88 PE693.798v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nuspręsti 
rinkti 1 dalies a–f punktuose nurodytą 
informaciją pačios, remdamosi 
administraciniais duomenimis, pavyzdžiui, 
duomenimis, kuriuos darbdaviai teikia 
mokesčių ar socialinės apsaugos 
institucijoms. Ši informacija viešinama 
pagal 6 dalį.

4. Valstybės narės teikia paramą, 
techninę pagalbą ir mokymus, ypač labai 
mažoms įmonėms ir mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kad šios galėtų 
laikytis prievolių pagal šį straipsnį. 
Valstybės narės gali rinkti 1 dalyje 
nurodytą informaciją, remdamosi 
administraciniais duomenimis, pavyzdžiui, 
duomenimis, kuriuos darbdaviai teikia 
mokesčių ar socialinės apsaugos 
institucijoms. Ši informacija viešinama 
pagal 6 dalį. 

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Darbdavys pateikia 1 dalies g 
punkte nurodytą informaciją visiems 
darbuotojams ir jų atstovams, taip pat – 6 
dalyje nurodytai stebėsenos įstaigai. Jis ją 
pateikia darbo inspekcijai ir lygybės 
įstaigai šių institucijų prašymu. Gavęs 
prašymą, jis pateikia ir ankstesnių ketverių 
metų informaciją, jei ją turi.

5. Darbdavys pateikia šio straipsnio 1 
dalyje nurodytą informaciją visiems 
darbuotojams ir darbuotojų atstovams, taip 
pat – lygybės įstaigai ir stebėsenos įstaigai, 
kaip paskirta pagal 26 straipsnį. Jis ją 
pateikia darbo inspekcijai šios institucijos 
prašymu. Gavęs prašymą, jis pateikia ir 
ankstesnių ketverių metų informaciją, jei ją 
turi. 

Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės paveda pagal 26 6. Valstybės narės paveda pagal 26 
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straipsnį paskirtai stebėsenos įstaigai 
kaupti iš darbdavių pagal 1 dalies a–f 
punktus gaunamus duomenis ir užtikrinti, 
kad šie duomenys būtų vieši ir leistų 
naudotojui patogiu būdu palyginti 
atitinkamos valstybės narės darbdavius, 
sektorius ir regionus.

straipsnį paskirtai stebėsenos įstaigai rinkti 
iš darbdavių pagal šio straipsnio 1 dalį 
gaunamus duomenis ir užtikrinti, kad šie 
duomenys būtų vieši ir leistų naudotojui 
patogiu būdu palyginti atitinkamos 
valstybės narės darbdavius, sektorius ir 
regionus. 

Or. en

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Darbuotojams ir jų atstovams, 
darbo inspekcijoms ir lygybės įstaigoms 
suteikiama teisė prašyti darbdavio pateikti 
papildomų paaiškinimų ir išsamesnės 
informacijos apie visus pateiktus 
duomenis, įskaitant paaiškinimus dėl vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumo. 
Darbdavys per pagrįstą laikotarpį atsiliepia 
į tokį prašymą ir pateikia aiškų atsakymą. 
Jei vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumas nepateisinamas objektyviais ir 
lyties atžvilgiu neutraliais veiksniais, 
darbdavys ištaiso padėtį glaudžiai 
bendradarbiaudamas su darbuotojų 
atstovais, darbo inspekcija ir (arba) lygybės 
įstaiga.

7. Darbuotojams ir darbuotojų 
atstovams, darbo inspekcijoms ir lygybės 
įstaigoms suteikiama teisė prašyti 
darbdavio pateikti papildomų paaiškinimų 
ir išsamesnės informacijos apie visus 
pateiktus duomenis, įskaitant paaiškinimus 
dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumų. Darbdavys per pagrįstą 
laikotarpį atsiliepia į tokį prašymą ir 
pateikia pagrįstą atsakymą. Jei vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumas 
nepateisinamas objektyviais ir lyties 
požiūriu neutraliais veiksniais, darbdavys 
ištaiso padėtį glaudžiai 
bendradarbiaudamas su darbuotojų 
atstovais, darbo inspekcija ir (arba) lygybės 
įstaiga. Darbdaviai, darbuotojų atstovai ir 
lygybės įstaiga atsižvelgia į bet kokios 
papildomos formos diskriminaciją ir 
nesąmoningą šališkumą ir imasi veiksmų 
jiems naikinti.

Or. en

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad darbdaviai, 
turintys 250 ar daugiau darbuotojų, 
bendradarbiaudami su savo darbuotojų 
atstovais atliktų bendrą darbo užmokesčio 
vertinimą, kai tenkinamos šios dvi sąlygos:

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad darbdaviai, 
turintys bent dešimt darbuotojų, 
bendradarbiaudami su savo darbuotojų 
atstovais atliktų bendrą darbo užmokesčio 
vertinimą, kai tenkinamos šios dvi sąlygos: 

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal 8 straipsnį parengtas 
pranešimas apie darbo užmokestį rodo bent 
5 proc. bet kurios kategorijos darbuotojų 
vidutinio darbuotojų moterų ir darbuotojų 
vyrų darbo užmokesčio dydžio skirtumą;

a) pagal 8 straipsnį parengtas 
pranešimas apie darbo užmokestį rodo bent 
5 proc. bet kurios kategorijos darbuotojų 
vidutinio skirtingų lyčių darbuotojų darbo 
užmokesčio dydžio skirtumą;

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienos kategorijos darbuotojų 
moterų ir darbuotojų vyrų dalies analizę;

a) kiekvienos kategorijos skirtingų 
lyčių darbuotojų dalies analizę;

Or. en

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsamią informaciją apie kiekvienos 
kategorijos darbuotojų vidutinį darbuotojų 
moterų ir darbuotojų vyrų darbo 
užmokestį ir papildomus arba kintamus 
darbo užmokesčio komponentus;

b) išsamią informaciją apie kiekvienos 
kategorijos darbuotojų vidutinį darbuotojų 
darbo užmokestį ir papildomus arba 
kintamus darbo užmokesčio komponentus, 
suskirstytą pagal lytį;

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kiekvienos kategorijos darbuotojų 
moterų ir darbuotojų vyrų darbo 
užmokesčio skirtumų nustatymą;

c) kiekvienos kategorijos darbuotojų 
darbo užmokesčio skirtumų nustatymą 
pagal lytį;

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) priemones, skirtas tokiems 
skirtumams šalinti, jei jie nėra pagrįsti 
objektyviais ir lyties atžvilgiu neutraliais 
kriterijais;

e) lyčių lygybės veiksmų planą, skirtą 
tokiems skirtumams šalinti, jei jie nėra 
pagrįsti objektyviais ir lyties požiūriu 
neutraliais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) priemonių, paminėtų 
ankstesniuose bendruose darbo 
užmokesčio vertinimuose, veiksmingumo 
ataskaitą.

f) lyčių lygybės veiksmų plano ir 
peržiūros mechanizmų veiksmingumo 
stebėsenos ataskaitą. 

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbdaviai ir darbuotojų atstovai kartu 
parengia pirmos pastraipos e punkte 
nurodytą lyčių lygybės veiksmų planą ir 
dėl jo susitaria ir nustato konkrečias 
priemones ir tikslus šiam vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumui panaikinti. 
Tais atvejais, kai įmanoma, lyčių lygybės 
veiksmų planas rengiamas 
bendradarbiaujant su lygybės įstaiga. Tais 
atvejais, kai taikoma, lyčių lygybės 
veiksmų planas įtraukiamas į vadovybės 
pranešimą, rengiamą pagal Direktyvą 
2013/34/ES.

Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Darbdaviai pateikia bendrus darbo 
užmokesčio vertinimus darbuotojams, 
darbuotojų atstovams, pagal 26 straipsnį 
paskirtai stebėsenos įstaigai, lygybės 
įstaigai ir darbo inspekcijai.

3. Darbdaviai lengvai prieinamu 
formatu pateikia bendrus darbo 
užmokesčio vertinimus darbuotojams, 
darbuotojų atstovams, pagal 26 straipsnį 
paskirtai stebėsenos įstaigai, lygybės 



PE693.798v01-00 64/88 PR\1233568LT.docx

LT

įstaigai ir darbo inspekcijai, jei reikia.

Or. en

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atliekant bendrą darbo 
užmokesčio vertinimą nustatoma, kad 
darbuotojų moterų ir darbuotojų vyrų 
vidutinis užmokestis už vienodą ar 
vienodos vertės darbą skiriasi ir to 
skirtumo negalima pateisinti objektyviais ir 
lyties atžvilgiu neutraliais kriterijais, 
darbdavys, glaudžiai bendradarbiaudamas 
su darbuotojų atstovais, darbo inspekcija ir 
(arba) lygybės įstaiga, ištaiso padėtį. Tokie 
veiksmai apima lyties atžvilgiu neutralaus 
darbo vertinimo ir klasifikavimo 
nustatymą, siekiant užtikrinti, kad nebūtų 
jokios tiesioginės ar netiesioginės 
diskriminacijos dėl lyties.

4. Jeigu atliekant bendrą darbo 
užmokesčio vertinimą nustatoma, kad 
skirtingų lyčių darbuotojų vidutinis 
užmokestis už vienodą ar vienodos vertės 
darbą skiriasi ir to skirtumo negalima 
pateisinti objektyviais ir lyties požiūriu 
neutraliais kriterijais, darbdavys, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su darbuotojų 
atstovais, darbo inspekcija ir (arba) lygybės 
įstaiga, ištaiso padėtį. Tokie veiksmai 
apima kriterijų, išdėstytų darbo vertinimo 
ar klasifikavimo sistemose analizę 
siekiant nustatyti darbo užmokesčio dydį 
ir karjeros raidą, lyties požiūriu neutralių 
darbo vertinimo ir klasifikavimo sistemų 
nustatymą, siekiant užtikrinti, kad nebūtų 
jokios tiesioginės ar netiesioginės 
diskriminacijos dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje. 

Or. en

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei taikant priemones, kurių 
imamasi pagal 7, 8 ir 9 straipsnius, 
teikiama informacija apima asmens 
duomenų tvarkymą, ji teikiama pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679.

1. Jei taikant priemones, kurių 
imamasi pagal 7, 8 ir 9 straipsnius, 
teikiama informacija apima asmens 
duomenų tvarkymą, ji teikiama pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679. Darbdaviai 
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negali atsisakyti suteikti informaciją 
darbuotojams, besinaudojantiems teisėmis 
ir prievolėmis, susijusiomis su vienodu 
darbo užmokesčiu už vienodą ar vienodos 
vertės darbą, ir tai darydami remtis 
Reglamentu (ES) 2016/679, kaip nustatyta 
šioje direktyvoje. Darbuotojams nėra 
taikoma jokių apribojimų, susijusių su jų 
teise aptarti savo darbo užmokestį su 
darbuotojų atstovais.

Or. en

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
tais atvejais, kai dėl informacijos 
atskleidimo pagal 7, 8 ir 9 straipsnius būtų 
tiesiogiai ar netiesiogiai atskleistas 
bendradarbio, kurį galima identifikuoti, 
darbo užmokestis, informacija yra 
prieinama tik darbuotojų atstovams arba 
lygybės įstaigai. Darbuotojų atstovai ar 
lygybės įstaiga konsultuoja darbuotojus dėl 
galimo ieškinio pagal šią direktyvą, 
neatskleidžiant faktinio pavienių vienodą 
ar vienodos vertės darbą atliekančių 
darbuotojų darbo užmokesčio dydžio. 26 
straipsnyje nurodyta stebėsenos įstaiga 
gali susipažinti su informacija be jokių 
apribojimų.

3. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
tais atvejais, kai dėl informacijos 
atskleidimo pagal 7, 8 ir 9 straipsnius būtų 
tiesiogiai ar netiesiogiai atskleistas 
bendradarbio, kurį galima identifikuoti, 
darbo užmokestis, informacija yra 
prieinama tik darbuotojų atstovams arba 
lygybės įstaigai. Darbuotojų atstovai ar 
lygybės įstaiga konsultuoja darbuotojus dėl 
galimo ieškinio pagal šią direktyvą, 
neatskleidžiant faktinio pavienių vienodą 
ar vienodos vertės darbą atliekančių 
darbuotojų darbo užmokesčio dydžio. 
Pagal 26 straipsnį paskirta stebėsenos 
įstaiga gali susipažinti su informacija be 
jokių apribojimų.

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, nedarant poveikio 
socialinių partnerių savarankiškumui, 
stiprina socialinių partnerių gebėjimų 
stiprinimą, taip siekiant skatinti lyčių 
lygybę ir kovoti su diskriminacija darbo 
užmokesčio srityje ir nepakankamu darbo, 
kurį atlieka daugiausia moterys, 
vertinimu, taip siekiant tikslo – užtikrinti 
vienodą darbo užmokestį už vienodos 
vertės darbą.

Or. en

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, nedarant poveikio 
socialinių partnerių savarankiškumui, 
užtikrina, kad darbdaviai planuotai ir 
sistemingai darbo vietoje užtikrintų 
vienodą darbo užmokestį už vienodą 
darbą, laikantis šioje direktyvoje nustatytų 
mechanizmų, įskaitant profesinį mokymą 
ir karjeros raidą. Darbdaviai 
darbuotojams ir darbuotojų atstovams 
pateikia deramą informaciją pagal 7, 8 ir 
9 straipsnius. 

Or. en

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad po galimos Valstybės narės užtikrina, kad po galimos 
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taikinimo procedūros visi darbuotojai, 
laikantys save nukentėjusiais dėl vienodo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą principo netaikymo, galėtų 
naudotis teisminėmis teisių ir pareigų, 
susijusių su vienodo vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą principu, įgyvendinimo 
procedūromis. Tokios procedūros turi būti 
lengvai prieinamos darbuotojams ir jų 
vardu veikiantiems asmenims net ir 
pasibaigus darbo santykiams, susijusiems 
su įtariama diskriminacija.

taikinimo procedūros visi darbuotojai, 
laikantys save nukentėjusiais dėl vienodo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą principo netaikymo, galėtų 
naudotis teisminėmis teisių ir pareigų, 
susijusių su vienodo darbo užmokesčio už 
vienodą arba vienodos vertės darbą 
principu, įgyvendinimo procedūromis. 
Taikinimo procedūra darbuotojui yra 
savanoriška. Tokios procedūros turi būti 
lengvai prieinamos darbuotojams ir jų 
vardu veikiantiems asmenims net ir 
pasibaigus darbo santykiams, susijusiems 
su įtariama diskriminacija. Dėl taikinimo 
procedūros pertraukiamas arba 
sustabdomas 18 straipsnyje nurodytas 
senaties terminas. 

Or. en

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
asociacijos, organizacijos, lygybės įstaigos 
ir darbuotojų atstovai ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie pagal nacionalinėje teisėje 
nustatytus kriterijus turi teisinių interesų 
užtikrinti vyrų ir moterų lygybę, galėtų 
dalyvauti teisminėje ar administracinėje 
procedūroje, kuria užtikrinamos teisės ar 
pareigos, susijusios su vienodo vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą principu. Tokie 
subjektai gali veikti darbuotojo, kuris yra 
teisės ar pareigos, susijusios su vienodo 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio už 
vienodą arba vienodos vertės darbą 
principu, pažeidimo auka, vardu arba jį 
remti, jei darbuotojas su tuo sutinka.

1. Valstybės narės pagal nacionalinę 
teisę ir praktiką užtikrina, kad asociacijos, 
organizacijos, lygybės įstaigos ir 
darbuotojų atstovai ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie pagal nacionalinėje teisėje 
nustatytus kriterijus turi teisinių interesų 
užtikrinti lyčių lygybę, galėtų dalyvauti 
teisminėje ar administracinėje procedūroje, 
kuria užtikrinamos teisės ar pareigos, 
susijusios su vienodo darbo užmokesčio už 
vienodą arba vienodos vertės darbą 
principu. Tokie subjektai gali veikti 
darbuotojo, kuris yra teisės ar pareigos, 
susijusios su vienodo darbo užmokesčio už 
vienodą arba vienodos vertės darbą 
principu, pažeidimo auka, vardu arba jį 
remti, jei darbuotojas su tuo sutinka. 

Or. en
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Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Lygybės įstaigos ar darbuotojų 
atstovai turi teisę veikti kelių darbuotojų, 
jei jie su tuo sutinka, vardu ar juos remti.

2. Lygybės įstaigos ir darbuotojų 
atstovai taip pat turi teisę veikti pavienių 
darbuotojų ar darbuotojų grupių vardu ar 
juos remti kolektyvinio teisių gynimo 
priemonėmis ieškiniuose dėl tariamos 
diskriminacijos dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje, turint tų darbuotojų 
sutikimą ar pranešus pagal nacionalinę 
teisę ir praktiką.

Or. en

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės mažina procesines 
kliūtis, trukdančias teismui pateikti 
ieškinius dėl vienodo darbo užmokesčio.

Or. en

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbuotojas, patyręs žalą dėl teisių ar 
pareigų, susijusių su vienodo vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio už vienodą ar 
vienodos vertės darbą principu, pažeidimo, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbuotojas, patyręs žalą dėl teisių ar 
pareigų, susijusių su vienodo darbo 
užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės 
darbą principu, pažeidimo, galėtų reikalauti 
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galėtų reikalauti ir gauti visą valstybės 
narės nustatytą kompensaciją arba žalos 
atlyginimą.

ir gauti visą valstybės narės nustatytą 
kompensaciją arba žalos atlyginimą.

Or. en

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta kompensacija 
arba žalos atlyginimas užtikrina realų ir 
veiksmingą patirtų nuostolių ir žalos 
atlyginimą atgrasančiu ir patirtai žalai 
proporcingu būdu.

2. 1 dalyje nurodyta kompensacija 
arba žalos atlyginimas užtikrina realų ir 
veiksmingą patirtų nuostolių ir žalos 
atlyginimą atgrasančiu ir patirtai žalai 
proporcingu būdu. Tais atvejais, kai 
diskriminacija darbo užmokesčio srityje 
dėl lyties yra susijusi su papildomais 
diskriminacijos pagrindais, 
kompensacijos ar žalos atlyginimo suma 
atitinkamai pritaikoma. 

Or. en

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompensacija užtikrina žalą 
patyrusiam darbuotojui tokią padėtį, 
kurioje jis būtų, jei nebūtų buvęs 
diskriminuojamas dėl lyties arba nebūtų 
buvusios pažeistos jokios teisės ar 
pareigos, susijusios su vienodu vyrų ir 
moterų darbo užmokesčiu už vienodą arba 
vienodos vertės darbą. Kompensacija 
apima visišką nesumokėto darbo 
užmokesčio ir susijusių premijų ar išmokų 
natūra atgavimą, taip pat kompensaciją už 
prarastas galimybes ir moralinę žalą. Ji taip 

3. Kompensacija užtikrina žalą 
patyrusiam darbuotojui tokią padėtį, 
kurioje jis būtų, jei nebūtų buvęs 
diskriminuojamas dėl lyties arba nebūtų 
buvusios pažeistos jokios teisės ar 
pareigos, susijusios su vienodu darbo 
užmokesčiu už vienodą arba vienodos 
vertės darbą. Kompensacija apima visišką 
nesumokėto darbo užmokesčio ir susijusių 
premijų ar išmokų natūra atgavimą, taip pat 
kompensaciją už prarastas galimybes ir 
moralinę žalą. Ji taip pat apima teisę į 
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pat apima teisę į delspinigius. delspinigius.

Or. en

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad teismo 
procedūrose, kuriomis siekiama užtikrinti 
visų teisių ar pareigų, susijusių su vienodo 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio už 
vienodą arba vienodos vertės darbą 
principu, vykdymą, teismai ar kitos 
kompetentingos institucijos ieškovo 
prašymu ir atsakovo sąskaita galėtų pavesti 
parengti:

Valstybės narės užtikrina, kad teismo 
procedūrose, kuriomis siekiama užtikrinti 
visų teisių ar pareigų, susijusių su vienodo 
darbo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą principu, vykdymą, 
teismai ar kitos kompetentingos institucijos 
ieškovo prašymu ir atsakovo sąskaita 
galėtų pavesti parengti:

Or. en

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nutartį dėl uždraudimo, kuria 
nustatomas ir sustabdomas teisės ar 
pareigos, susijusios su vienodo vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą principu, 
pažeidimas;

a) nutartį dėl uždraudimo, kuria 
nustatomas ir sustabdomas teisės ar 
pareigos, susijusios su vienodo darbo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą principu, pažeidimas;

Or. en

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nutartį dėl uždraudimo, kuria 
atsakovas įpareigojamas imtis struktūrinių 
ar organizacinių priemonių, kad būtų 
laikomasi teisių ar pareigų, susijusių su 
vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
už vienodą arba vienodos vertės darbą 
principu, arba kad būtų sustabdytas šio 
principo pažeidimas.

b) nutartį dėl uždraudimo, kuria 
atsakovas įpareigojamas imtis struktūrinių 
ar organizacinių priemonių, kad būtų 
laikomasi teisių ar pareigų, susijusių su 
vienodo darbo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą principu, arba kad 
būtų sustabdytas šio principo pažeidimas.

Or. en

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos b punkte nurodytos 
struktūrinės ar organizacinės priemonės 
gali apimti prievolę peržiūrėti darbo 
užmokesčio nustatymo mechanizmą pagal 
lyties požiūriu neutralias darbo vertinimo 
ar klasifikavimo sistemas, parengti 
veiksmų planą, kuriuo vadovaujantis 
šalinami nustatyti neatitikimai, taip pat 
priemones, kurias taikant mažinamas bet 
koks nepagrįstas vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas. 

Or. en

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
teisinėse ar administracinėse procedūrose 
dėl tiesioginės ar netiesioginės 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
teisinėse ar administracinėse procedūrose 
dėl tiesioginės ar netiesioginės 
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diskriminacijos tais atvejais, kai darbdavys 
nesilaikė su darbo užmokesčio skaidrumu 
susijusių teisių ar pareigų, nustatytų šios 
direktyvos 5–9 straipsniuose, pareiga 
įrodinėti, kad tokios diskriminacijos 
nebuvo, tenka darbdaviui.

diskriminacijos tais atvejais, kai darbdavys 
nesilaikė kokių nors su darbo užmokesčio 
skaidrumu susijusių teisių ar pareigų, 
nustatytų šios direktyvos 5–9 straipsniuose, 
pareiga įrodinėti, kad tokios 
diskriminacijos nebuvo, tenka darbdaviui.

Or. en

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šia direktyva valstybėms narėms 
neužkertamas kelias nustatyti įrodinėjimo 
taisykles, kurios bylose, kuriomis siekiama 
užtikrinti teisių ar pareigų, susijusių su 
vienodu vyrų ir moterų darbo užmokesčiu 
už vienodą arba vienodos vertės darbą, 
įgyvendinimą, būtų palankesnės ieškovui.

4. Šia direktyva valstybėms narėms 
neužkertamas kelias nustatyti įrodinėjimo 
taisyklių, kurios bylose, kuriomis siekiama 
užtikrinti teisių ar pareigų, susijusių su 
vienodu darbo užmokesčiu už vienodą arba 
vienodos vertės darbą, įgyvendinimą, būtų 
palankesnės ieškovui.

Or. en

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nagrinėjant ieškinius dėl vienodo vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą nacionaliniai teismai 
arba kompetentingos institucijos galėtų 
nurodyti atsakovui atskleisti visus jo 
kontroliuojamus svarbius įrodymus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nagrinėjant ieškinius dėl vienodo darbo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą nacionaliniai teismai arba 
kompetentingos institucijos galėtų nurodyti 
atsakovui atskleisti visus jo 
kontroliuojamus svarbius įrodymus.

Or. en
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Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, nedarant poveikio 
nacionalinei teisei, reglamentuojančiai 
įrodymų pateikimą ir vertinimą, užtikrina, 
kad galutinį teismo sprendimą, kuriuo 
patvirtinama, jog buvo pažeista teisė į 
vienodą darbo užmokestį, būtų galima 
naudoti, jei reikia, kaip įrodymą imantis 
visų kitų veiksmų nacionaliniuose 
teismuose imantis teisių gynimo 
priemonių, susijusių su diskriminacija dėl 
lyties ar sąryšine diskriminacija ir 
nukreiptų prieš tą patį darbdavį.

Or. en

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato taisykles, 
taikytinas ieškinių dėl vienodo vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio už vienodą ar 
vienodos vertės darbą pateikimo senaties 
terminams. Šiomis taisyklėmis nustatoma 
senaties termino pradžia, tokio termino 
trukmė ir aplinkybės, kurioms esant jis 
nutraukiamas arba sustabdomas.

1. Valstybės narės nustato taisykles, 
taikytinas ieškinių dėl vienodo darbo 
užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės 
darbą pateikimo senaties terminams. 
Šiomis taisyklėmis nustatoma senaties 
termino pradžia, tokio termino trukmė ir 
aplinkybės, kurioms esant jis nutraukiamas 
arba sustabdomas.

Or. en

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Senaties terminai nepradedami 
skaičiuoti vienodo vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą principo pažeidimui arba šioje 
direktyvoje nustatytų teisių ar pareigų 
pažeidimui nepasibaigus ir anksčiau nei 
ieškovas sužino apie tą pažeidimą arba 
pagrįstai galima manyti, kad jis apie jį 
žino.

2. Senaties terminai nepradedami 
skaičiuoti vienodo darbo užmokesčio už 
vienodą arba vienodos vertės darbą 
principo pažeidimui arba šioje direktyvoje 
nustatytų teisių ar pareigų pažeidimui 
nepasibaigus ir anksčiau, nei ieškovas 
sužino apie tą pažeidimą.

Or. en

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
ieškinio pateikimo senaties terminas būtų 
ne trumpesnis kaip treji metai.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
ieškinio pateikimo senaties terminas būtų 
ne trumpesnis kaip penkeri metai.

Or. en

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad už 
bet kokį teisių ir pareigų, susijusių su 
vienodu užmokesčiu už vienodą arba 
vienodos vertės darbą, pažeidimą būtų 
taikomos baudos. Jos nustato minimalų 
tokių baudų dydį, kad būtų užtikrintas 
realus atgrasomasis poveikis. Nustatant 
baudų dydį atsižvelgiama į:

2. Valstybės narės užtikrina, kad už 
bet kokį teisių ir pareigų, susijusių su 
vienodu užmokesčiu už vienodą arba 
vienodos vertės darbą, pažeidimą būtų 
taikomos baudos. Jos nustato procentinę 
dalį, grindžiamą darbdavio bendra metine 
apyvarta, minimalų tokių baudų dydį ir 
užtikrina, kad minimalus dydis būtų 
proporcingas ir turėtų realų atgrasomąjį 
poveikį. Nustatant baudų dydį 
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atsižvelgiama į:

Or. en

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pažeidimo sunkumą ir trukmę; a) pažeidimo sunkumą ir trukmę ir tai, 
ar pažeidimai kartojosi;

Or. en

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitas su konkrečiu atveju susijusias 
sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes.

c) kitas su konkrečiu atveju susijusias 
sunkinančias aplinkybes, pavyzdžiui, tai, ar 
diskriminacija dėl lyties darbo užmokesčio 
srityje yra susijusi su kitais 
diskriminacijos pagrindais, ar kitas 
atitinkamas lengvinančias aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato konkrečias 
sankcijas, taikytinas už pakartotinius teisių 
ir pareigų, susijusių su vienodu vyrų ir 
moterų darbo užmokesčiu, pažeidimus, 

3. Valstybės narės nustato konkrečias 
sankcijas, taikytinas už pakartotinius ar 
sunkius teisių ir pareigų, susijusių su 
vienodu vyrų ir moterų darbo užmokesčiu, 
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pavyzdžiui, viešųjų išmokų atšaukimą arba 
draudimą tam tikrą laikotarpį teikti 
finansines paskatas.

pažeidimus, pavyzdžiui, viešųjų išmokų 
atšaukimą arba draudimą tam tikrą 
laikotarpį teikti finansines paskatas.

Or. en

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reikiamos priemonės, kurių 
valstybės narės imasi pagal Direktyvos 
2014/23/ES 30 straipsnio 3 dalį, 
Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalį 
ir Direktyvos 2014/25/ES 36 straipsnio 2 
dalį, apima priemones, kuriomis 
užtikrinama, jog vykdydami viešojo 
pirkimo ar koncesijos sutartis ekonominės 
veiklos vykdytojai laikytųsi 
įsipareigojimų, susijusių su vienodu vyrų 
ir moterų darbo užmokesčiu už vienodą 
arba vienodos vertės darbą.

1. Reikiamos priemonės, kurių 
valstybės narės imasi pagal Direktyvos 
2014/23/ES 30 straipsnio 3 dalį, 
Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalį 
ir Direktyvos 2014/25/ES 36 straipsnio 2 
dalį, apima priemones, kuriomis 
užtikrinama, jog vykdydami viešojo 
pirkimo ar koncesijos sutartis ekonominės 
veiklos vykdytojai laikytųsi šioje 
direktyvoje nustatytų prievolių.

Or. en

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbuotojai ir jų atstovai negali 
būti traktuojami mažiau palankiai dėl to, 
kad jie pasinaudojo šioje direktyvoje 
nustatytomis teisėmis, susijusiomis su 
vienodu vyrų ir moterų darbo užmokesčiu.

1. Darbuotojai ir darbuotojų atstovai 
negali būti traktuojami mažiau palankiai 
dėl to, kad jie pasinaudojo šioje direktyvoje 
nustatyta teise, susijusia su vienodu darbo 
užmokesčiu už vienodą ar vienodos vertės 
darbą, ar dėl to, kad jie pranešė apie šios 
teisės į vienodą darbo užmokestį už 
vienodą ar vienodos vertės darbą 
pažeidimus.
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Or. en

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės į savo nacionalines 
teisines sistemas įtraukia priemones, kurių 
reikia darbuotojams, įskaitant darbuotojų 
atstovus, numatytus nacionalinėje teisėje ir 
(arba) veikiančius pagal nusistovėjusią 
praktiką, apsaugoti nuo atleidimo iš darbo 
ar kitokio darbdavio priešiško elgesio jam 
reaguojant į skundą įmonėje arba į teismo 
procedūrą, kuriais siekiama užtikrinti 
atitiktį teisėms ir pareigoms, susijusioms 
vienodu vyrų ir moterų darbo užmokesčiu.

2. Valstybės narės į savo nacionalines 
teisines sistemas įtraukia priemones, kurių 
reikia darbuotojams, įskaitant darbuotojų 
atstovus, numatytus nacionalinėje teisėje ir 
(arba) veikiančius pagal nusistovėjusią 
praktiką, apsaugoti nuo atleidimo iš darbo 
ar kitokio darbdavio priešiško elgesio jam 
reaguojant į skundą įmonėje arba į teismo 
procedūrą, kuriais siekiama užtikrinti 
atitiktį teisėms ir pareigoms, susijusioms 
su vienodu darbo užmokesčiu.

Or. en

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Sąryšingumas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
teismo procesuose, kuriais siekiama 
užtikrinti su vienodu darbo užmokesčiu už 
vienodą ar vienodos vertės darbą susijusių 
teisių ir prievolių vykdymą, teismai, 
lygybės įstaigos ir kitos kompetentingos 
institucijos tinkamai įvertintų kitų 
diskriminacijos pagrindų buvimo faktą, 
nuo kurių saugoma pagal Direktyvą 
2000/43/EB ar Direktyvą 2000/78/EB, ir 
deramai atsižvelgtų į tokią diskriminaciją 
esminiais ir procedūriniais tikslais.
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2. Valstybės narės, darbdaviai, 
darbuotojų atstovai, lygybės įstaigos ir 
stebėsenos įstaigos, paskirtos pagal 
26 straipsnį, kai įmanoma, atsižvelgia į 
sąryšinių formų diskriminacijos buvimo 
faktą įgyvendinant darbo užmokesčio 
skaidrumo priemones ir pranešant apie 
jas, ir parengia bei įdiegia specialius 
veiksmus, kuriuos atliekant nustatomos 
situacijos, kurioms esant diskriminacija 
dėl lyties darbo užmokesčio srityje yra 
susijusi su kitais diskriminacijos 
pagrindais, ir imamasi veiksmų dėl tokių 
situacijų. Jie taip pat gali išanalizuoti ir 
peržiūrėti visus praktiką ar kriterijus, 
kurie galėtų būti diskriminaciniai, ir imtis 
veiksmų bei ieškoti sprendimų dėl 
moterims, patiriančioms sąryšinių formų 
diskriminaciją tam tikroje darbo vietoje ar 
tam tikrame sektoriuje, susirūpinimą 
keliančių klausimų.
3. Lygybės įstaigos, rinkdamos 
darbdavių pateikiamus duomenis, tais 
atvejais, kai įmanoma, išanalizuoja tuos 
duomenis taip, kad būtų atsižvelgiama į 
daugialypių ir sąryšinių formų 
diskriminaciją.

Or. en

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos III skyrius taikomas 
procedūroms, susijusioms su teisėmis ar 
pareigomis, susijusiomis su vienodo vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio už vienodą 
arba vienodos vertės darbą principu, 
nustatytomis Direktyvos 2006/54/EB 4 
straipsnyje.

Šios direktyvos III skyrius taikomas 
procedūroms, susijusioms su teisėmis ar 
pareigomis, susijusiomis su vienodo darbo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą principu, nustatytomis 
Direktyvos 2006/54/EB 4 straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio darbo inspekcijų 
ar kitų darbuotojų teises ginančių įstaigų, 
įskaitant socialinius partnerius, 
kompetencijai, nacionalinės lygybės 
įstaigos, įsteigtos pagal Direktyvą 
2006/54/EB, laikomos kompetentingomis 
klausimais, patenkančiais į šios direktyvos 
taikymo sritį.

1. Nedarant poveikio darbo inspekcijų 
ar kitų darbuotojų teises ginančių įstaigų, 
įskaitant socialinius partnerius, 
kompetencijai, veikiančios nacionalinės 
lygybės įstaigos, įsteigtos pagal Direktyvą 
2006/54/EB, laikomos kompetentingomis 
klausimais, patenkančiais į šios direktyvos 
taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi aktyvių 
priemonių, kad užtikrintų glaudų 
nacionalinių lygybės įstaigų ir už darbo 
rinkos kontrolę atsakingų nacionalinių 
institucijų bendradarbiavimą ir veiklos 
koordinavimą.

2. Valstybės narės imasi aktyvių 
priemonių, kad užtikrintų glaudų lygybės 
įstaigų ir kitų už darbo rinkos kontrolę 
atsakingų nacionalinių institucijų 
bendradarbiavimą ir veiklos 
koordinavimą, taip pat šių įstaigų ir 
institucijų ir socialinių partnerių 
bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą.

Or. en

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės suteikia lygybės 3. Valstybės narės suteikia lygybės 
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įstaigoms pakankamus išteklius, kad jos 
galėtų veiksmingai vykdyti savo funkcijas, 
susijusias su teisės į vienodą vyrų ir 
moterų darbo užmokestį už vienodą ar 
vienodos vertės darbą laikymusi. Valstybės 
narės apsvarsto galimybę pagal 20 straipsnį 
surinktas baudas šiuo tikslu skirti lygybės 
įstaigoms.

įstaigoms pakankamus išteklius, kad jos 
galėtų veiksmingai vykdyti savo naujas 
funkcijas, susijusias su teisės į vienodą 
darbo užmokestį už vienodą ar vienodos 
vertės darbą laikymusi. Valstybės narės 
apsvarsto galimybę pagal 20 straipsnį 
surinktas baudas šiuo tikslu skirti lygybės 
įstaigoms.

Or. en

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė paskiria 
įstaigą (toliau – stebėsenos įstaiga), kuri 
stebėtų ir remtų nacionalinės teisės 
nuostatų, kuriomis įgyvendinama ši 
direktyva, įgyvendinimą, ir imasi būtinų 
priemonių tinkamam tokios įstaigos 
veikimui užtikrinti. Stebėsenos įstaiga gali 
būti esamų nacionalinio lygmens įstaigų ar 
struktūrų dalis.

2. Kiekviena valstybė narė paskiria 
įstaigą (toliau – stebėsenos įstaiga), kuri 
stebėtų nacionalinės teisės nuostatų, 
kuriomis įgyvendinama ši direktyva, 
įgyvendinimą, ir imtųsi būtinų priemonių 
tinkamam tokios įstaigos veikimui 
užtikrinti bei užtikrintų deramus išteklius 
tokios įstaigos veikimui užtikrinti. 
Stebėsenos įstaiga gali būti esama 
nacionalinio lygmens įstaiga ar struktūra. 
Ji glaudžiai bendradarbiauja su 
socialiniais partneriais, dalyvaujančiais 
taikant vienodo darbo užmokesčio 
principą.

Or. en

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti viešųjų ir privačiųjų įmonių 
ir organizacijų, socialinių partnerių ir 
plačiosios visuomenės informuotumą, kad 

a) didinti viešųjų ir privačiųjų įmonių 
ir organizacijų, socialinių partnerių ir 
plačiosios visuomenės informuotumą, kad 
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būtų skatinamas vienodo darbo 
užmokesčio principas ir darbo užmokesčio 
skaidrumas;

būtų skatinamas vienodo darbo 
užmokesčio principas ir teisė į darbo 
užmokesčio skaidrumą, be kita ko, 
informuojant apie darbdavių gerosios 
patirties pavyzdžius ir iniciatyvas bei jais 
dalijantis;

Or. en

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šalinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo priežastis ir parengti 
šio skirtumo analizės ir vertinimo 
priemones;

b) padėti parengti darbo užmokesčio 
nelygybės analizės ir vertinimo priemones 
ir jas koordinuoti, siekiant šalinti vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumo 
priežastis;

Or. en

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kaupti pagal 8 straipsnio 6 dalį iš 
darbdavių gautus duomenis apie darbo 
užmokesčio skirtumą ir skelbti juos 
naudotojui patogiu būdu;

c) kaupti pagal 8 straipsnio 6 dalį iš 
darbdavių gautus duomenis ir skelbti juos 
prieinamu ir naudotojui patogiu būdu, be 
kita ko, duomenis, susijusius su neįgaliais 
asmenims, kaip nustatyta Direktyvoje 
(ES) 2019/882, ir, kai įmanoma, 
išanalizuoti šiuos duomenis siekiant 
nustatyti daugialypių ir sąryšinių formų 
diskriminaciją; 

Or. en
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Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) palyginti iš darbdavių gautus 
duomenis, kaip nustatyta 8 straipsnio 
6 dalyje, siekiant nustatyti ir įvertinti 
galimą diskriminaciją skirtinguose 
sektoriuose, dėmesį ypač atkreipiant į 
sektorius, kuriuose dirba daugiausia 
moterys;

Or. en

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pateikti atitinkamus duomenis ir 
informaciją Europos lyčių lygybės 
institutui, kad būtų galima šiuos 
duomenis palyginti ir įvertinti Sąjungos 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) ugdyti sąmoningumą 
diskriminacijos dėl lyties darbo 
užmokesčio srityje klausimu, kuri 
sąveikauja su įvairių kitų rūšių 
diskriminacija, pavyzdžiui, rasinė ar 
etninė kilmė, religija ar tikėjimas, negalia, 
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amžius ar lytinė orientacija, nuo kurios 
saugoma pagal Direktyvą 2000/43/EB ar 
Direktyvą 2000/78/EB.

Or. en

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Stebėsenos įstaiga padeda 
valstybėms narėms kovoti su vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumu – 
teikia konsultacijas ir dalijasi geriausia 
patirtimi, susijusia su politika ir 
metodikomis, kuriomis vadovaujantis 
nustatomas ir palyginamas vienodos 
vertės darbas, įskaitant sektorius, 
konkrečiai kovojant su sisteminiu 
nepakankamu darbo sektoriuose, 
kuriuose dirba daugiausia moterys, 
vertinimu ir visapusiškai panaudojant, kai 
reikia, Europos lyčių lygybės instituto 
duomenis, žinias ir pajėgumus.

Or. en

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kasmet nustatytu laiku 
pateikia Komisijai (Eurostatui) naujausius 
duomenis apie vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą. Šie statistiniai 
duomenys turėtų būti suskirstyti pagal lytį, 
ekonomikos sektorių, darbo laiką (visą 
darbo dieną arba ne visą darbo dieną), 
ekonominę kontrolę (viešoji ar privačioji 

Valstybės narės kasmet laiku pateikia 
Komisijai (Eurostatui) naujausius 
duomenis apie vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą. Šie statistiniai 
duomenys turi būti suskirstyti pagal lytį, 
ekonomikos sektorių, darbo laiką (visą 
darbo dieną arba ne visą darbo dieną), 
ekonominę kontrolę (viešoji ar privačioji 
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nuosavybė) bei amžių ir turėtų būti 
apskaičiuojami kasmet.

nuosavybė), negalią bei amžių ir turėtų 
būti apskaičiuojami kasmet ir, kai 
įmanoma, reikėtų juos derinti su 
anonimintais duomenimis apie sąryšinių 
formų diskriminaciją.

Or. en

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pranešimą Komisijai valstybės 
narės papildo savo atlikto perkėlimo į 
nacionalinę teisę akto poveikio mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms vertinimo rezultatų 
santrauka ir nurodo, kur toks vertinimas 
paskelbtas.

2. Pranešimą Komisijai valstybės 
narės taip pat papildo santrauka, kurioje 
pateikia vertinimo, kokį poveikį turėjo 
atliktas nuostatų perkėlimas į nacionalinę 
teisę darbuotojams ir labai mažų, mažųjų 
ir vidutinių įmonių darbdaviams, taip pat 
sektoriams, kuriuose dirba daugiausia 
moterys, rezultatus, ir nurodo, kur toks 
vertinimas paskelbtas.

Or. en

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [aštuoneri metai po 
įsigaliojimo] valstybės narės pateikia 
Komisijai visą informaciją apie šios 
direktyvos taikymą ir jos praktinį poveikį.

1. Iki [penkeri metai po įsigaliojimo] 
valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją apie šios direktyvos taikymą ir 
jos praktinį poveikį.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Abu pranešėjai palankiai vertina šią laukiamą iniciatyvą, kuria siekiama užtikrinti vienodą 
darbo užmokestį. Vyrams ir moterims taikomas vienodo darbo užmokesčio principas yra 
viena iš pagrindinių Sąjungos vertybių. Vis dėlto, visoje Sąjungoje vis dar kyla didelių iššūkių 
naikinant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Jis vis dar sudaro 14,1 proc. ir 
pastaraisiais metais sumažėjo tik minimaliai. Moterų pajamos ir toliau yra neproporcingai 
mažesnės už vyrų pajamas.
 
Iš 2014 m. Komisijos rekomendacijos įgyvendinimo ataskaitos1 matyti, kad, nors 2006 m. 
direktyva2 yra ES acquis dalis, daugelyje valstybių narių vis dar neįgyvendinamas ir 
neužtikrinamas vienodo moterų ir vyrų darbo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės 
darbą principas. Tik kelios valstybės narės savo nacionalines teisines sistemas priderino prie 
šio principo. 

Nors vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą lemia įvairūs struktūriniai veiksniai, 
pavyzdžiui, tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija dėl lyties darbo užmokesčio srityje, 
karjeros pertraukos ar darbas ne visą darbo dieną, nustatyta, kad darbo užmokesčio skaidrumo 
stoka yra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių užtikrinti vienodą darbo užmokestį už 
vienodą arba vienodos vertės darbą.

Visą gyvenimą susikaupus vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui, vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas gali būti daugiau nei dvigubai didesnis už vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumą ir padidinti moterų pažeidžiamumą skurdui. Dėl COVID-19 krizės poveikio dar 
svarbiau toliau spręsti moterų ekonominės nelygybės problemą. Atsižvelgiant į ekonominius 
rodiklius, rodančius, kad dėl pandemijos vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas gali 
padidėti, šio klausimo sprendimas Sąjungos lygmeniu taikant privalomas priemones tampa vis 
aktualesnis.

Teisė į informaciją

Šia direktyva siekiama darbdavių struktūrose užtikrinti darbo užmokesčio skaidrumą, 
užtikrinant darbuotojų teisę gauti informaciją apie jų individualų darbo užmokestį ir vidutinį 
darbo užmokestį darbuotojams, dirbantiems tą patį darbą arba jiems lygiavertį darbą. Tai 
leidžia jiems žinoti apie diskriminaciją darbo užmokesčio srityje ir imtis veiksmų. Nustačius 
privalomas pranešimo apie darbo užmokestį priemones, nebebus galimybių neaptikti 
diskriminacijos dėl lyties darbo užmokesčio srityje. Be to, bendras darbo užmokesčio 
vertinimas taip pat kelia abejonių dėl nesąmoningo šališkumo, nes reikalaujama, kad 
darbdaviai peržiūrėtų kriterijus, pagal kuriuos nustatomas darbo užmokesčio dydis, karjeros 
raida ir darbo vertinimo bei klasifikavimo sistemos, kai nustatomi nepagrįsti darbo 
užmokesčio skirtumai.

Pranešėjai įtraukė galimybę darbuotojui prašyti, kad būtų nustatyti kiekvienos kategorijos 
darbuotojų darbo užmokesčio dydžiai ir pats darbo užmokestis, be kita ko, taikant esamas 
darbo vertinimo arba pareigybių klasifikavimo sistemas. Tai gali atskleisti bet kokią jiems 

1 2014/124/ES
2 2006/54/EB
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daromą diskriminaciją darbo užmokesčio srityje ir įrodyti, kad jiems mokama per mažai pagal 
vienodo darbo užmokesčio principo reikalavimus. Pranešėjams labai svarbu, kad visi 
darbuotojai veiksmingiau naudotųsi šia teise ir kad darbuotojai nebūtų vertinami mažiau 
palankiai dėl to, kad naudojasi šia teise. 

Darbo užmokesčio ataskaitų teikimas ir pareigos 

Siekdami užtikrinti, kad šia direktyva suteikiamos teisės būtų taikomos kuo didesniam moterų 
skaičiui, pranešėjai nusprendė sumažinti pradinę ribą iki dešimties darbuotojų ir taip įtraukti 
mažąsias ir vidutines įmonės, sudarančias 70,9 proc. ES darbdavių. Taigi, siekiant sumažinti 
naštą mažesnėms įmonėms, ypač MVĮ, ataskaitų apie darbo užmokestį teikimo modelis bus 
susietas su įmonės dydžiu, o didesnės įmonės turės dažniau teikti ataskaitas. Visi darbdaviai, 
turintys dešimt ar daugiau darbuotojų, teiks duomenis, susijusius su vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumu savo organizacijoje. Didesni darbdaviai, turintys daugiau 
administracinių pajėgumų, turės dažniau teikti ataskaitas.

Ataskaitoje pateikta informacija leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumus organizacijoje. Tai leidžia tam tikru mastu palyginti tos pačios 
organizacijos darbuotojus, taip pat darbdavius ir sektorius.  Tai taip pat skatina darbdavius 
užkirsti kelią galimiems darbo užmokesčio skirtumams ir skatinti atvirumo kultūrą, kurioje 
būtų galima plačiai aptarti darbo užmokestį. Pranešėjai pabrėžė, kad valstybės narės turi teikti 
paramą, techninę pagalbą ir mokymus, visų pirma, skirtus labai mažoms įmonėms ir MVĮ, 
kad šios laikytųsi šio įpareigojimo.

Pranešėjai išplėtė informacijos, kurią darbdaviai turi pateikti vykdydami ataskaitų teikimo 
prievoles, komponentus, pvz., kriterijus, kuriuos jie taikė darbo užmokesčio dydžiui nustatyti.

Atitinkamai vien prievolės reguliariai teikti informaciją apie darbo užmokestį nepakaks 
pagrindinėms kultūrinėms lyčių nelygybės priežastims šalinti. Todėl pranešėjai siūlo 
įmonėms, kuriose dirba ne mažiau kaip dešimt darbuotojų, rengti lyčių lygybės veiksmų 
planą. Sykiu darbdaviai ir darbuotojų atstovai turi kartu parengti tokį lyčių lygybės veiksmų 
planą ir jame numatyti konkrečias priemones bei tikslus, kuriais siekiama pašalinti nustatytus 
neatitikimus ir sumažinti bet kokius nepagrįstus darbo užmokesčio skirtumus. 

Lyčių požiūriu neutralios darbo vertinimo ir klasifikavimo sistemos

Kaip minėta pirmiau, viena iš struktūrinių darbo užmokesčio nelygybės priežasčių yra 
pagrindinių teisinių sąvokų teisinio aiškumo trūkumas. Nors sąvoką „darbo užmokestis“ 
išaiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT), keletas nacionalinių teisės aktų 
leidėjų savo nacionalinėje teisėje nepatvirtino ESTT paaiškinimų dėl sąvokos „darbo 
užmokestis“. Siekiant užtikrinti vienodo darbo užmokesčio už vienodos vertės darbą principo 
įgyvendinimą, dabar valstybės narės turės paaiškinti šį principą savo nacionalinėje teisėje.

Be to, darbo vertinimas turi būti atliekamas taikant sistemingą metodiką, kuri būtų objektyvi, 
lyčių požiūriu neutrali ir nešališka, užtikrinanti, kad tradiciškai moteriškos profesijos būtų 
tinkamai vertinamos, ir leistų atlikti analitinį vertinimą, kuris užtikrintų tinkamą įvairių 
veiksnių ir subveiksnių, reikalingų skirtingoms užduotims atlikti, palyginimą. Pranešėjai 
apibrėžė galimybę atlikti tarpsektorinį palyginimą, ragindami valstybes nares pateikti 
priemones ir metodikas, reikalingas lyčių požiūriu neutralioms darbo vertinimo ir 
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klasifikavimo sistemoms užtikrinti, taip pat darbo užmokesčio dydžiui užtikrinti. 

Darbuotojų atstovų ir socialinių partnerių vaidmuo

Socialinis dialogas ir visų pirma aktyvus socialinių partnerių bendradarbiavimas bus labai 
svarbūs siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai taikoma vienodo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą sąvoka. Todėl, nedarant poveikio socialinių partnerių savarankiškumui, 
valstybės narės turi stiprinti socialinių partnerių gebėjimų stiprinimą, kad būtų skatinamas 
darbo užmokesčio skaidrumas ir kovojama su diskriminacija dėl lyties darbo užmokesčio 
srityje.
 
Socialinių partnerių vaidmuo bus labai svarbus siekiant sukurti skaidrias darbo užmokesčio 
sistemas ir užtikrinti, kad darbo vertinimo ir klasifikavimo sistemos būtų kuriamos lyties 
požiūriu neutraliu būdu, be kita ko, atsižvelgiant į sektoriuje, kuriame dominuoja moterys, 
dirbančių moterų patirtį. Jų įtraukimas yra labai svarbus padedant suprasti ir kovoti su jų 
darbui reikalingų įgūdžių nuvertinimu. Darbuotojų atstovai yra labai svarbūs teikiant 
informaciją, paramą ir pagalbą diskriminuojamiems darbuotojams. Jie galės darbuotojo vardu 
paprašyti darbdavio pateikti išsamią informaciją ir duomenis apie vienodo užmokesčio už 
vienodą arba vienodos vertės darbą principo taikymą įmonės lygmeniu. Jie taip pat 
bendradarbiaus su darbdaviu, kad būtų parengtos taisomosios priemonės, taikomos 
nepagrįstos diskriminacijos dėl lyties darbo užmokesčio atvejais. Be to, darbuotojų atstovai 
galės atstovauti darbuotojams teisminėse arba administracinėse procedūrose, taip mažindami 
kliūtis, su kuriomis gali susidurti pareiškėjas, įskaitant viktimizacijos baimę.
 
Ši direktyva bus taikoma visiems darbuotojams, kaip apibrėžta teisėje, kolektyvinėse sutartyse 
ir (ar) atsižvelgiant į nusistovėjusią praktiką kiekvienoje valstybėje narėje, taip pat 
vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika. 

Sąryšingumas

Kad direktyva būtų taikoma visiems darbuotojams, neatsižvelgiant į jų lytį ar lytinę tapatybę, 
pranešimo projekte vartojama neutrali kalba, kuri peržengia dvinarių apibrėžčių ribas. 
Europos Sąjungos teisės kalba šiuo metu patiria perėjimą nuo dvinarės prie lyčių požiūriu 
neutralios kalbos, ir šis pranešimo projektas yra vienas pirmųjų žingsnių.  Kadangi 
diskriminacija darbo užmokesčio srityje niekada nėra pateisinama ar priimtina, vienodo darbo 
užmokesčio principas turėtų būti taikomas ne tik darbuotojams, kurie save laiko vyrais ar 
moterimis. Diskriminacija dėl lyties darbo užmokesčio srityje, kai aukos lytis atlieka esminį 
vaidmenį, gali pasireikšti įvairiomis formomis, diskriminaciją darbo užmokesčio srityje dar 
dažniau patiria moterys, patiriančios sąryšinių formų diskriminaciją dėl, be kita ko, rasės, 
etinės ar socialinės kilmės, migracijos statuso, religijos ar įsitikinimų, lytinės orientacijos ar 
negalios.

Sąryšinis požiūris yra labai svarbus suvokiant daugialypės diskriminacijos formas, dėl kurių 
atsiranda vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas, kovojant su tokia diskriminacija ir ją 
naikinant. Toks požiūris atsispindi ir pranešimo projekto teisiniame tekste, kuriame teigiama, 
kad pagal šią direktyvą gauta kompensacija ar žalos atlyginimas turi būti pripažįstami ir 
atspindimi atvejai, kai diskriminacija darbo užmokesčio srityje dėl lyties yra susijusi su 
papildomais diskriminacijos pagrindais. Be to, tekste valstybės narės raginamos užtikrinti, 
kad kompetentingos institucijos, priimdamos sprendimą dėl baudų už pažeidimus dydžio, 
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tinkamai įvertintų diskriminacijos dėl lyties ir kito pagrindo buvimą.

Tačiau pripažįstama, kad, remiantis ESTT praktika, palanki šalis, susijusi su diskriminacija 
dėl lyties darbo užmokesčio srityje, yra darbuotojai vyrai. Todėl buvo pasirinkta taikyti „vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumo“ apibrėžtį, pagal kurią nustatant darbo užmokesčio 
skirtumus remiamasi kolegų vyrų darbo užmokesčio vidurkiu.

Lygybės įstaigos ir stebėsenos įstaigos

Pranešimo projekte pranešėjai siekė patikslinti lygybės įstaigų ir stebėsenos įstaigų 
vaidmenis. Atitinkamos įstaigos ar profesinės sąjungos pasirinkimas dalyvauti įgyvendinant 
įvairius direktyvoje nustatytus įpareigojimus paliktas valstybių narių nuožiūrai, kad ji atitiktų 
galiojančius nacionalinės teisės aktus ir praktiką.

Tačiau, nors pranešėjai žino, kad Europos lygybės įstaigų vaidmenys valstybėse narėse 
skiriasi, pirmenybę reikia teikti jau esamų institucijų naudojimui, o ne naujų administracinių 
ir vykdomųjų organų įdiegimui. Taigi, valstybės narės turėtų užtikrinti, jog lygybės įstaigoms 
būtų skiriama pakankamai išteklių, kad jos galėtų veiksmingai ir tinkamai atlikti savo 
užduotis, susijusias su diskriminacija dėl lyties darbo užmokesčio srityje.

Išvada

Rengdami šį pranešimą pranešėjai konsultavosi su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant pilietinės visuomenės narius, akademinę bendruomenę ir nevyriausybines 
organizacijas įvairiomis temomis, pavyzdžiui, sektorių palyginimo, lygybės ir stebėsenos 
įstaigų, socialinių partnerių ir analizės priemonių. Rengiant pradinį projektą buvo surengtas 
ekspertų klausymas su Europos Parlamento nariais iš abiejų vadovaujančių komitetų ir buvo 
pasikeista pirmosiomis mintimis ir nuomonėmis. 

Galiausiai, šiuo pranešimu siekiama padidinti darbo užmokesčio skaidrumą, kad būtų galima 
veiksmingai įgyvendinti vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principą ir panaikinti vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Taip pat reikia pažymėti, kad vien darbo užmokesčio 
skaidrumo nepakanka struktūrinei ir esamai lyčių nelygybei panaikinti. Tačiau tai yra 
sveikintinas žingsnis į priekį kovojant su šia nelygybe ir jį turėtų papildyti papildomos 
priemonės, kuriomis būtų toliau siekiama panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio, 
pensijų ir priežiūros skirtumus.


