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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį, ypač į jo 2, 3, 6, 9 ir 15 principus,

– atsižvelgdamas į JT Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir jos darnaus 
vystymosi tikslus (DVT), ypač į 1, 5, 8 ir 10 tikslus bei atitinkamus pagal juos 
numatytus uždavinius ir rodiklius,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 1951 m. Konvenciją dėl 
vienodo atlyginimo ir į TDO 2019 m. Konvenciją dėl smurto ir priekabiavimo,

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 7 d. Komisijos rekomendaciją dėl vienodo vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą1,

– atsižvelgdamas į Komisijos dokumentą „Strateginė veikla siekiant lyčių lygybės 2016–
2019 m.“,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2017–2019 m. ES veiksmų planas. Kovoti su 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu“ (COM(2017) 0678),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2019 m. moterų ir vyrų lygybės ES ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo2, taip pat į 2019 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1158 dėl tėvų ir 
prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria 
panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES3,

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) lyčių lygybės indeksą, ypač į 
2019 m. ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 13 d. Tarybos išvadas „Vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimas. Pagrindinė politika ir priemonės“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas „Lyčių lygybe grindžiama 
ekonomika ES. Tolesni veiksmai“,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 26 d. rezoliuciją „Skurdas: lyčių aspektas“4,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos socialinių teisių 

1 OL L 69, 2014 3 8, p. 112.
2 OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
3 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.
4 OL C 76, 2018 2 28, p. 93.
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ramsčio5,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl poreikio parengti ES 
strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti6,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 3 d. rezoliuciją dėl moterų ekonominio įgalėjimo 
ES privačiajame ir viešajame sektoriuose7,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl kovos su nelygybe kaip 
darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnio8,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 30 d. rezoliuciją dėl vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo9,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Lygybės sąjunga. 2020–
2025 m. lyčių lygybės strategija“ (COM(2020) 0152),

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais10,

A. kadangi lyčių lygybė yra kertinė Europos Sąjungos vertybė ir vienas iš jos bendrų 
pamatinių principų, įtvirtintų ES sutarties 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 3 dalyje, SESV 8 
ir 19 straipsniuose bei Pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje ir atspindinčių ES 
įsipareigojimą užtikrinti, kad lyčių aspektas būtų integruojamas į visų sričių jos politiką 
ir veiksmus; kadangi SESV 157 straipsnyje aiškiai nustatyta, jog valstybės narės turi 
užtikrinti, kad būtų taikomas principas abiejų lyčių darbuotojams mokėti vienodą 
užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą;

B. kadangi moterų darbo užmokestis visoje ES yra neproporcingai mažesnis negu vyrų; 
kadangi, remiantis naujausiais Komisijos duomenimis, vyrų ir moterų valandinio darbo 
užmokesčio skirtumas ES siekia 15,7 proc.11, tiesa, skirtingose valstybėse narėse šis 
rodiklis labai skiriasi; kadangi, vertinant užimtumo lygio ir bendro dalyvavimo darbo 
rinkoje aspektais, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas išauga iki 40 proc.12; 
kadangi tik 8 proc.13 vyrų ES dirba ne visą darbo laiką, tačiau beveik trečdalis moterų 
visoje ES (31 proc.) renkasi darbą šiuo režimu14 dėl įvairių priežasčių, įskaitant 
stereotipus, struktūrinius veiksnius ir visuomenės lūkesčius; kadangi darbo užmokesčio 
skaidrumas gali būti lemiamas apčiuopiamos pažangos sprendžiant vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą ir kovojant su nelygybe veiksnys, be to, jis galėtų padėti 

5 OL C 242, 2018 7 10, p. 24.
6 OL C 331, 2018 9 18, p. 60.
7 OL C 346, 2018 9 27, p. 6.
8 OL C 356, 2018 10 4, p. 89.
9 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0025.
10 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
11 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija“.
12 2020 m. sausio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo.
13 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija“.
14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija“.
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atskleisti esminį vyrų ir moterų nelygybės darbo užmokesčio srityje reiškinį, t. y. tai, 
kad moterų darbas sistemingai nuvertinamas, nėra deramai pripažįstamas ir už jį 
nepakankamai atlyginama; kadangi kolektyvinėmis derybomis gali būti mažinami 
neteisingi darbo užmokesčio skirtumai ir skatinamas darbo užmokesčio skaidrumas bei 
sprendžiamas mažo darbo užmokesčio klausimas apskritai;

C. kadangi tarpsektorinis požiūris yra nepaprastai svarbus norint suprasti daugialypę 
diskriminaciją – dėl jos vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problema tampa dar 
gilesnė daugialypę tapatybę turinčių moterų atvejais – bei lyties ir kitų socialinių 
veiksnių, pvz., negalios, sankirtą; kadangi daugiau nei pusė neįgalių darbingo amžiaus 
moterų yra ekonomiškai neaktyvios; kadangi visose valstybėse narėse didelį materialinį 
nepriteklių patiria daugiau neįgalių nei įgalių moterų;

D. kadangi, nors moterų dalyvavimas darbo rinkoje auga, nuolat susiduriama su lyčių 
nelygybe, galinčia lemti moterų padėties pažeidžiamumą arba nesaugumą; kadangi vyrų 
ir moterų užimtumo skirtumas ES siekia 11,6 proc.15; kadangi nepakankamai moterų 
dirba gerai apmokamuose sektoriuose ir užima su sprendimų priėmimu susijusias 
pareigas bei dažniau dirba darbą, kuriam jų kvalifikacija yra per aukšta: žemiausiai 
darbo užmokesčio kategorijai priskiriamos 1 iš 5 ES dirbančių moterų, tačiau tik 1 iš 
10 vyrų; kadangi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo padariniai apima tai, kad 
vyrų ir moterų pensijų pajamos skiriasi 37 proc.16, – ši padėtis išliks dar ne vieną 
dešimtmetį – bei nevienodą moterų ir vyrų ekonominio savarankiškumo lygį; kadangi 
norint panaikinti lyčių nelygybę visose šiose srityse būtinos didelio užmojo pastangos;

E. kadangi kai kuriose valstybėse narėse pastebimas akivaizdus priešiškumas – taip pat ir 
moterų ekonominio įgalėjimo srityse – bei esama rizikos, kad valstybių narių prioritetų 
sąraše lyčių lygybė nukris į dar žemesnę poziciją;

F. kadangi COVID-19 krizė moterims daro neproporcingai didelį socioekonominį poveikį 
ir lems dar didesnę lyčių nelygybę ir diskriminaciją darbo rinkoje, nes moterys gauna 
mažesnį atlyginimą ir mažesnes pensijas bei turi mažiau santaupų, dažniau kenčia dėl 
netipinio ir mažų garantijų darbo bei skurdo, neturi lygiavertės prieigos prie socialinės 
apsaugos, labiau rizikuoja būti atleistomis arba priverstomis dirbti sutrumpintas 
valandas dėl krizės bei susiduria su didesne ir specifine našta dėl izoliavimo priemonių 
taikymo, pvz., įtemptomis sąlygomis dirbdamos nuotoliniu būdu, persidirbdamos ir 
atlikdamos didesnę neapmokamo namų ruošos ir priežiūros darbo dalį; kadangi kilus 
pandemijai daugumą priešakinės linijos darbuotojų sudaro moterys, dažnai nepagrįstai 
gaunančios nepakankamą atlyginimą ir nepakankamai vertinamos kai kuriuose 
sektoriuose;

G. kadangi, kilus dabartinei COVID-19 krizei, priežiūros ir paramos paslaugas visuomenei 
apsaugoti dažniausiai teikia moterys, sykiu labiau rizikuodamos užsikrėsti, nes jų 
skaičius tarp svarbiausių profesijų atstovų, susiduriančių su didesne užsikrėtimo 
grėsme, – pvz., tarp slaugytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų, vaistinės 
darbuotojų, prekybos centrų kasininkų, slaugančiųjų vyresnio amžiaus asmenis ir 

15 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija“.
16 2020 m. sausio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo.
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valytojų – gerokai didesnis17, o tai yra profesinės segregacijos rezultatas;

H. kadangi moterų ekonominis įgalėjimas ir lygiavertė prieiga prie finansinių išteklių yra 
nepaprastai svarbūs norint užtikrinti lyčių lygybę, kovoti su skurdu ir socialine 
atskirtimi; kadangi tai, kad moterims nėra mokamas lygiavertis darbo užmokestis, varžo 
jų galimybes užsitikrinti ekonominį ir, savo ruožtu, asmeninį savarankiškumą; kadangi 
moterims mokant tiek pat, kiek vyrams, dirbančių moterų skurdo lygis galėtų sumažėti 
nuo 8,0 iki 3,8 proc.18; kadangi panaikinus vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą iš 
skurdo išbristų 2,5 mln. iš 5,6 mln. skurstančių vaikų; kadangi vyrų ir moterų mėnesinio 
darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių skirtumas tarp 15–24 metų amžiaus 
darbuotojų buvo daugiau nei penkis kartus mažesnis (7 proc.) nei tarp 65 metų amžiaus 
ar vyresnių darbuotojų (38 proc.), be to, šiandien aiškiai matyti, kad darbo užmokestis 
nukenčia dėl motinystės, nes skiriasi išlaikomų vaikų turinčių ir neturinčių moterų bei 
motinų ir tėvų darbo užmokestis; kadangi, skurdo rizikai smarkiai didėjant su amžiumi, 
bendrą darbo užmokesčio nelygybės ir skurdo poveikį patiria 75 metų amžiaus ar 
vyresni asmenys, o jo koncentracija be perstojo fiksuojama tarp moterų – daugiausia dėl 
poveikio, kurį daro lyties nulemiamas neapmokamas priežiūros darbas, dėl to, kad 
moterys dirba trumpiau, ir (arba) dėl mažesnio darbo užmokesčio per visą jų karjerą bei, 
savo ruožtu, gaunamų mažesnių pensijų; kadangi skurdas daugiausia koncentruojasi 
šeimose, kuriose uždirba tik moterys: 2017 m. skurdo pavojus ES grėsė 35 proc. vienišų 
motinų, palyginti su 28 proc. vienišų tėvų19;

I. kadangi 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija ir lyčiai atžvalgios politikos stiprinimas 
ES lygmeniu yra nepaprastai svarbūs norint užtikrinti, kad dėl COVID-19 krizės 
nedidėtų lyčių nelygybė ir kad atsakas į ją apimtų pagalbą mažinant moterų 
diskriminaciją;

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

K. kadangi fizinį ir (arba) seksualinį smurtą nuo 15 metų amžiaus ES yra patyrusi viena iš 
trijų moterų;

1. atkreipia dėmesį į ES intervencinių veiksmų pagrindą, apibūdintą Komisijos veiksmų 
gairėse, susijusiose su lyčių lygybės strategija; akcentuoja lyčių lygybės strategijos 
svarbą, kadangi vadovaujantis ja remiami, koordinuojami ir papildomi valstybių narių 
veiksmai lygybės srityje;

2. primena, kad darbo sferoje lygybės tebepasigendama tokiais aspektais, kaip pajamos, 
karjeros perspektyvos, sektoriai, kuriuose daugiausia dirba moterys, prieiga prie 

17 Eurostato duomenimis, moterys sudaro 78 proc. visų sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų, įskaitant 
4,1 mln. menkai apmokamų su didele rizika susiduriančių asmeninių slaugytojų: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2. 
18 Moterų politikos tyrimų instituto duomenys.
19 EIGE skaičiavimai, ES statistika apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES SPGS).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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socialinės apsaugos bei švietimo ir mokymo; primena, kad, norint pasiekti lyčių lygybę, 
turi būti atsižvelgiama į juos visus;

3. palankiai vertina Komisijos atliktą dabartinės vienodo užmokesčio už vienodą arba 
vienodos vertės darbą sistemos įvertinimą, prasidėjusias konsultacijas dėl lyčių lygybės 
darbo sferoje gerinimo, būsimą Pensijų adekvatumo ataskaitą ir galimybės įtraukti 
pensijų kreditus į profesinių pensijų sistemas, kai karjera sustabdoma ryšium su 
priežiūra, apsvarstymą;

4. reiškia susirūpinimą dėl riboto socialinio judumo, dėl kurio varžomas moterų 
darbuotojų judumas; pabrėžia, kad būtina gerinti darbuotojų judumo galimybes ES;

5. ragina Komisiją ateinančių metų laikotarpiu pristatyti Direktyvos 2006/54/EB peržiūrą 
atsižvelgiant į neseniai atliktą ES teisės aktų dėl vienodo darbo užmokesčio veikimo ir 
įgyvendinimo įvertinimą bei vadovaujantis ESTT praktika; mano, kad į peržiūrėtą 
direktyvą turėtų būti įtraukta vienodos vertės darbo apibrėžtis, kuri būtų taikoma 
visuose profesiniuose sektoriuose ir apimtų lyčių aspektu grindžiamą požiūrį, nuoroda į 
įvairias diskriminacijos formas bei papildomos priemonės direktyvos vykdymui 
užtikrinti; 

6. primena, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje įtvirtintas 
diskriminacijos uždraudimo – taip pat ir dėl lyties – principas;

7. primena savo 2020 m. sausio 30 d. rezoliuciją dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumo; ragina nedelsiant peržiūrėti veiksmų planą ir iki 2020 m. pabaigos parengti 
naują plataus užmojo veiksmų planą vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo 
klausimui spręsti, kuriame valstybėms narėms turėtų būti apibrėžti aiškūs tikslai 
sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą per ateinančius penkerius metus ir 
užtikrinta, kad į šiuos tikslus būtų atsižvelgiama rengiant konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas; ypač akcentuoja būtinybę į naująjį veiksmų planą įtraukti tarpsektorinį 
požiūrį; ragina Komisiją ir valstybes nares įtraukti socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas rengiant naują politiką, kuria būtų siekiama panaikinti vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumą bei tobulinti ir toliau plėtoti statistiką, mokslinius 
tyrimus ir analizę, kad būtų galima geriau vertinti ir stebėti pažangą, daromą vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumo panaikinimo srityje, ypatingą dėmesį skiriant 
grupėms, patiriančioms daugialypę ir tarpsektorinę diskriminaciją; ragina Komisiją 
atkreipti dėmesį į veiksnius, lemiančius pensijų skirtumus, ir padėti valstybėms narėms 
taikyti jų priemones, skirtas jam mažinti, nustatant vyrų ir moterų pensijų skirtumo 
rodiklį, kuriuo remiantis būtų vertinama nelygybė, moterų patirta per visą gyvenimą, 
apskritai;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares spręsti klausimus dėl horizontaliosios ir vertikaliosios 
segregacijos užimtumo srityje bei diskriminacinės praktikos priimant sprendimus dėl 
įdarbinimo ir paaukštinimo, įskaitant politiką, pagal kurią būtų skatinama 
marginalizuotoms grupėms priklausančių moterų integracija į darbo rinką; pabrėžia, kad 
visi privatūs ir vieši sektoriai – pirmiausia tokie į ateitį orientuoti sektoriai, kaip gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sektorius bei skaitmeninis sektorius, 
kurie nepritraukia pakankamai moterų – turi investuoti į švietimą ir mokymą bei lyčiai 
atžvalgius įdarbinimo ir atrankos procesus; šiuo požiūriu pabrėžia, kad diskriminacija 
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dėl lyties kenkia ne tik konkrečiam asmeniui, bet ir visai visuomenei;

9. pakartoja savo raginimą Komisijai kuo greičiau ir ne vėliau nei 2020 m. pabaigoje 
pateikti teisės aktus dėl skaidraus vyrų ir moterų darbo užmokesčio20; maža to, 
pakartoja, kad jie ypač svarbūs susiklosčius dabartinei krizei, dėl kurios padidės esama 
lyčių nelygybė ir diskriminacija darbo rinkoje; ragina Komisiją svarstyti galimybę 
nustatyti konkrečias tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui taikytinas priemones, 
tinkamai atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių specifiką bei vadovaujantis savo 
2014 m. rekomendacijomis, pvz., a) aiškiai apibrėžti darbo vertės nustatymo kriterijus, 
b) taikyti lyčių požiūriu neutralias darbo vertinimo ir klasifikavimo sistemas, c) atlikti 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio auditą ir rengti ataskaitas, siekiant užtikrinti vienodą 
darbo užmokestį, d) užtikrinti darbuotojams teisę kreiptis dėl išsamios informacijos apie 
darbo užmokestį ir apsiginti savo teises bei e) nustatyti aiškius tikslus, susijusius su 
įmonių veiklos rezultatais lygybės srityje; be to, ragina sudaryti geresnes galimybes 
kreiptis į teismą ir nustatyti tvirtesnes procesines teises, siekiant kovoti su 
diskriminacija darbo užmokesčio srityje; ragina Komisiją būsimuosiuose teisės aktuose 
dėl darbo užmokesčio skaidrumo skatinti socialinių partnerių ir kolektyvinių derybų 
vaidmenį visais (nacionaliniu, sektorių, vietos ir įmonių) lygmenimis; ragina Komisiją 
įtraukti griežtas vykdymo užtikrinimo priemones, kurios būtų taikomos tiems, kurie 
nesilaiko reikiamų nuostatų;

10. pažymi, vadovybės pareigas ir toliau eina nepakankamai aukštą kvalifikaciją turinčių 
moterų; primena, kad vadovaujantis duomenimis, kuriuos 2019 m. paskelbė Eurostatas, 
moterys sudarė tik 28 proc. ES biržinių bendrovių valdybų narių, 18 proc. aukšto rango 
vadovų ir 8 proc. stambiausių ES bendrovių generalinių direktorių; ragina valstybes 
nares liautis blokavus Direktyvą dėl moterų valdybose ir nedelsiant priimti plataus 
užmojo Tarybos poziciją, siekiant spręsti klausimą dėl labai neproporcingo moterų ir 
vyrų, priimančių sprendimus aukščiausiuoju lygmeniu, skaičiaus; ragina Komisiją 
pasirūpinti, kad ES institucijos rodytų pavyzdį ir užtikrintų, kad moterys sudarytų 
mažiausiai 50 proc. aukšto rango vadovų; taip pat ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
įmonės skaidriai atsiskaitytų apie aukšto rango vadovybės pareigas užimančių moterų 
procentinę dalį bei teiktų informaciją apie darbo užmokesčio dydį; apgailestauja, kad 
Taryboje toliau blokuojama Direktyva dėl kovos su diskriminacija, ir ragina Komisiją 
pasiūlyti naują teisės aktą dėl kovos su diskriminacija;

11. primena, kad nepakankamas moterų dalyvavimas viešajame gyvenime ir politikoje 
kenkia tinkamam demokratinių institucijų ir procesų veikimui; todėl ragina valstybes 
nares skatinti ir remti priemones, kuriomis būtų padedama subalansuoti vyrų ir moterų 
dalyvavimą priimant sprendimus nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;

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

13. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti vienodą vyrų ir moterų dalyvavimą bei 
galimybes darbo rinkoje ir spręsti visų formų skurdo feminizacijos, įskaitant skurdą 
senatvėje, klausimą: pirmiausia atsižvelgti į lyties aspektą numatant tinkamas teises į 

20 2020 m. sausio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo.
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pensijų išmokas ir sudarant galimybes jomis naudotis, kad būtų panaikintas vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas, bei gerinti darbo sąlygas dažniausiai moterų 
pasirenkamuose, – pvz., apgyvendinimo ir maitinimo, turizmo, švaros ir priežiūros 
paslaugų, – sektoriuose ir verčiantis šių sričių profesijomis; pažymi, kad svarbu kelti 
klausimą, kodėl kultūriškai nuvertinamas darbas, kurį dažniausiai dirba moterys, 
akcentuoti būtinybę kovoti su tokiais stereotipais ir per dideliu netipinį darbą dirbančių 
moterų skaičiumi; ragina valstybes nares užtikrinti vienodą požiūrį į moteris migrantes 
(taip pat ir peržiūrint profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą) bei kitas ypač 
pažeidžiamoms grupėms priklausančias moteris; ragina Komisiją ir valstybes nares 
didinti kolektyvinių derybų aprėptį sektorių lygmeniu, o formuojant politiką įtraukti 
socialinius partnerius, kad būtų skatinamas stabilus ir kokybiškas užimtumas; pabrėžia, 
kad būtinos strategijos moterų verslumo iniciatyvoms skatinti ir remti;

14. pažymi, kad trumpų projektų ekonomika daro poveikį darbuotojams, kurie rečiau 
buriasi į profesines sąjungas, o mažų garantijų darbo pavojus jiems gresia dėl tokių 
veiksnių, kaip nepastovus darbo laikas ir pajamos, nepakankamos darbuotojų teisės, su 
socialine apsauga ir pensijomis susijęs netikrumas arba karjeros raidos ir 
perkvalifikavimo galimybių nebuvimas; nerimauja, kad su tuo susijusi nesaugumo ir 
mažų garantijų problema, dar labiau pagilėjusi dėl izoliavimo priemonių, kurių buvo 
imtasi dėl dabartinės krizės, pirmiausia neigiamai veikia moteris, kurioms ir toliau tenka 
priežiūros našta lyčių požiūriu labai segreguotoje darbo rinkoje, ypač patiriančioms 
tarpsektorinę diskriminaciją; ragina valstybes nares įgyvendinti tikslines socialinės 
apsaugos priemones, skirtas laisvai samdomoms moterims ir moterims, kurių darbas 
susijęs su trumpų projektų ekonomika; ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip 
įgyvendinama 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/41/ES 
dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo21;

15. pabrėžia, kad valstybės narės turi pristatyti įrodymais pagrįstą, tinkamai parengtą darbo 
rinkos politiką ir reformas, kuriomis būtų de facto gerinamos moterų darbo sąlygos ir 
didinamas kokybiškas užimtumas;

16. pabrėžia, kad lygios galimybės ir didesnis moterų dalyvavimas darbo rinkoje gali padėti 
didinti užimtumą, ekonominę gerovę ir konkurencingumą Europoje; ragina Komisiją ir 
valstybes nares nustatyti tikslus mažinti mažų garantijų darbo ir nesavanoriško darbo ne 
visą darbo laiką mastą, siekiant gerinti moterų padėtį darbo rinkoje; pabrėžia, kad 
darbas visą darbo laiką turėtų būti norma;

17. ragina valstybes nares mažinti įmonėms tenkančią reglamentavimo naštą ir didelius 
darbo jėgos mokesčius, siekiant skatinti darbo vietų kūrimą ir moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje;

18. ragina Komisiją pateikti Europos susitarimą dėl priežiūros, kuriame būtų vadovaujamasi 
visapusišku požiūriu į visus priežiūros poreikius ir paslaugas bei nustatyti minimalūs 
priežiūros per visą gyvenimo ciklą standartai ir kokybės gairės – taip pat ir taikytinos 
vaikams, vyresnio amžiaus asmenims bei ilgalaikių poreikių turintiems asmenims; 
ragina Komisiją ir valstybes nares rinkti suskirstytus priežiūros paslaugų teikimo 
duomenis; ragina valstybes nares ratifikuoti TDO Namų ūkio darbuotojų konvenciją 
Nr. 189 ir visapusiškai įgyvendinti Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, bei siekti 

21 OL L 180, 2010 7 15, p. 1.
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daugiau negu jais numatyta, užtikrinant, kad šiais poreikiais būtų pasirūpinama 
investuojant į pasiekiamas aukštos kokybės visuotines viešąsias priežiūros paslaugas už 
prieinamą kainą ir kad jos būtų modernizuotos, o moterims nebereikėtų rinktis tarp 
šeimos ir dalyvavimo darbo rinkoje; ragina valstybes nares nedelsiant į nacionalinę teisę 
iki galo perkelti ir įgyvendinti Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvą22 bei ragina jas siekti daugiau negu reikalaujama minimaliais direktyvos 
standartais: taikyti tokias priemones, kaip visapusiškai apmokamos atostogas, skatinti 
vyrus imtis lygiaverčio vaidmens priežiūros srityje ir taip kovoti su lyčių stereotipais 
sprendžiant, ar eiti tėvystės / motinystės atostogų, pripažinti neformaliųjų slaugytojų 
vaidmenį, užtikrinant jiems galimybes naudotis socialinės apsaugos priemonėmis ir 
teisę į pensijų išmokas, remti paslaugas, pritaikytas konkretiems tėvų ir (arba) šeimos 
narių, kurie rūpinasi neįgaliais, lėtinėmis ligomis sergančiais ar vyresnio amžiaus 
asmenimis, iššūkiams ir poreikiams, bei lanksčias darbo sąlygas, dėl kurių nenukentėtų 
darbuotojo atlyginimas ir kurios nebūtų užtikrinamos jo sąskaita, sudaryti galimybes 
naudotis socialinėmis ir darbuotojų teisėmis ir išmokomis bei gerbti darbuotojo teisę 
atsijungti; ragina Komisiją kasmet atidžiai ir sistemingai stebėti, kaip valstybės narės 
įgyvendina Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvą;

19. pakartoja savo raginimą Komisijai ir valstybėms narėms, susijusį su 2016 m. balandžio 
28 d. rezoliucija dėl namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų moterų ES23; 
primygtinai ragina Komisiją parengti darbo namų ūkyje ir priežiūros profesionalizacijos 
sistemą, siekiant pripažinti ir standartizuoti susijusias profesijas ir įgūdžius bei karjeros 
galimybes, taip pat skatinti valstybes nares parengti namų ūkyje dirbančių ir priežiūros 
paslaugas teikiančių moterų veiklos profesionalizacijos, jų mokymo, nuolatinio įgūdžių 
lavinimo ir kvalifikacijų pripažinimo sistemas bei steigti valstybines užimtumo 
agentūras profesionalizacijai stiprinti;

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

21. ragina Komisiją ir valstybes nares konsultuojantis su socialiniais partneriais parengti 
lyčiai atžvalgias darbuotojų saugos ir sveikatos gaires, skirtas būtent priešakinėje 
pandemijos linijoje dirbantiems specialistams, siekiant apsaugoti šių profesijų atstovus 
nuo protrūkių ateityje; pabrėžia, kad pasikeitusios darbo sąlygos, pvz., nuotolinis 
darbas, ne tik atveria galimybes dirbti lanksčiau bei gerinti profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, bet ir gali paveikti gebėjimą atsijungti bei lemti didesnį darbo 
krūvį, o moterys, tradiciškai atliekančios pagrindinį vaidmenį rūpinantis namais ir 
šeima, dėl to nukenčia kur kas labiau negu vyrai; todėl ragina Komisiją pasiūlyti lyčiai 
atžvalgų teisėkūros procedūra priimamą aktą dėl teisės atsijungti ir direktyvą dėl 
psichikos gerovės darbe, kad nerimas, depresija ir perdegimas būtų pripažinti 
profesinėmis ligomis, bei parengti prevencijos mechanizmus ir mechanizmus, kuriuos 
taikant nukentėjusiems darbuotojams būtų padedama grįžti į darbą; 

22. atkreipia dėmesį į tai, kad darbuotojų saugos ir sveikatos srityje nepakankamai 
vadovaujamasi lyčių aspektu grindžiamu požiūriu; pabrėžia, kad lyčių aspekto 

22 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.
23 OL C 66, 2018 2 21, p. 30.
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integravimas turėtų būti neatskiriamas nuo darbuotojų saugos ir sveikatos politikos bei 
prevencijos strategijų visuose sektoriuose rengimo, įskaitant būsimą Komisijos 
darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos po 2020 m. peržiūrą; ragina 
Komisiją, valstybes nares ir socialinius partnerius profesinėmis ir su darbu susijusiomis 
ligomis laikyti tas ligas, kurios dar nėra tokiomis pripažįstamos ir su kuriomis ypač 
dažnai susiduriama dirbant daugiausia moterų atliekamą darbą, bei ligas, kuriomis 
skundžiasi būtent moterys, kad į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, taikomus 
profesijoms, kuriomis daugiausia verčiasi vyrai, būtų integruotas lyčių lygybės aspektas 
tais atvejais, kai iki šiol aptinkama daug spragų, įskaitant susijusias su sanitariniais 
įrenginiais, darbo ar asmeninėmis apsaugos priemonėmis, siekiant užtikrinti motinystės 
apsaugą ir saugą darbe bei grįžimo į darbą po motinystės atostogų priemones, taip pat 
įvertinti darbo rizikas sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys, ir namuose, kai 
dirbami namų ūkio bei priežiūros darbai;

23. ragina Komisiją peržiūrėti 1992 m. spalio 19 d. Direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, 
skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba 
maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo24, siekiant pasirūpinti, kad 
moterys visoje Europoje galėtų naudotis laisvu darbuotojų judėjimu tokiomis pat 
sąlygomis, kaip ir vyrai;

24. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto ir priekabiavimo darbo sferoje pobūdžio, masto ir 
rimtumo bei visų formų smurto, kurio prieš moteris ir mergaites imamasi su darbo 
susijusiomis aplinkybėmis, poveikio; šiuo požiūriu teigiamai vertina neseniai priimtą 
TDO Konvenciją dėl smurto ir priekabiavimo darbe Nr. 190 ir ragina valstybes nares ją 
nedelsiant ratifikuoti bei įgyvendinti; taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares 
parengti veiksmingas ir privalomas priemones, siekiant apibrėžti ir uždrausti smurtą ir 
priekabiavimą darbo sferoje, įskaitant veiksmingą prieigą prie lyčiai atžvalgių, saugių ir 
veiksmingų skundų pateikimo bei ginčų sprendimo mechanizmų, mokymo ir 
informavimo skatinimo kampanijas, pagalbos paslaugas ir teisių gynimo priemones; 
ragina Tarybą nedelsiant pasirūpinti, kad ES iki galo ratifikuotų Stambulo konvenciją, 
kurioje kalbama ir apie priemonių, skirtų padėti aukoms susirasti darbą, priėmimą; 
primygtinai ragina valstybes nares, kurios dar neratifikavo šios konvencijos, ją 
ratifikuoti ir įgyvendinti; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl direktyvos, kurioje 
būtų vadovaujamasi holistiniu požiūriu į visų formų smurto prieš visas moteris 
prevenciją ir kovą su juo, bei griežtinti šiuo metu galiojančius ES teisės aktus, kad, 
atsižvelgiant į TDO Konvencijos Nr. 190 ir Stambulo konvencijos nuostatas, būtų 
užkirstas kelias priekabiavimui; pakartoja, kad mokymai lyčių lygybės klausimais yra 
esminė kovos su smurtu dėl lyties priemonė;

25. pažymi, kad, dėl COVID-19 įvedus socialinę izoliaciją ir judėjimo suvaržymus, 
Europoje gerokai išaugo smurto dėl lyties atvejų skaičius; todėl mano, kad visos 
valstybės narės turėtų stiprinti moterų apsaugos priemones tiek krizės metu, tiek po jos; 
primena, kad vienas svarbiausių veiksnių kovojant su smurtu dėl lyties yra ekonominis 
savarankiškumas, ir šiuo požiūriu siūlo parengti specialią programą smurto dėl lyties 
aukoms Europoje socialiai integruoti ir įtraukti į darbo rinką, kuria būtų siekiama 
aktyviai skatinti jų įsidarbinamumą;

24 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai 
galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis.
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26. mano, kad dirbančioms moterims, patiriančioms smurtą dėl lyties, turėtų būti suteikiama 
teisė į trumpesnį darbo laiką arba jo reorganizavimą bei galimybė pakeisti darbą; mano, 
kad smurto dėl lyties rodiklis turėtų būti įtraukiamas į darbo vietos rizikos vertinimus;

27. apgailestauja, kad nepakankamai kalbama apie prekybos žmonėmis, vykdomos siekiant 
išnaudoti darbe, lyčių aspektą, ypač namų ūkio darbuotojų atveju, kai darbo vieta yra 
šeimos namai, o galimybės juose atlikti patikrinimus ir stebėti darbo veiklą yra ribotos; 
primena savo 2016 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl namų ūkio darbuotojų ir priežiūros 
paslaugų teikėjų moterų ES ir prašo Komisijos bei valstybių narių skatinti ištirti šią sritį, 
siekiant gerinti aukų atpažinimo ir apsaugos mechanizmus, o į aptikimo procesą įtraukti 
NVO, profesines sąjungas, valdžios institucijas ir visus piliečius;

28. ragina Komisiją pateikti Europos socialinės apsaugos strategiją, pagal kurią būtų 
sprendžiamas laisvo darbuotojų judėjimo, o pirmiausia – skurdo feminizacijos 
klausimas, ypatingą dėmesį skiriant vienišų tėvų namų ūkiams, kuriuose pagrindinį 
vaidmenį atlieka moterys;

29. apgailestauja dėl to, kad 2020–2025 m. lyčių lygybės strategijoje nekalbama apie 
moterų ir mergaičių, kurioms gresia socialinė atskirtis, skurdas ir benamystė, apsaugą, ir 
ragina Komisiją kelti šiuos klausimus būsimajame Integracijos ir įtraukties veiksmų 
plane, siekiant pasirūpinti, kad moterys neliktų už socialinės ir ekonominės politikos 
ribų, o užburtas skurdo ratas netaptų dar uždaresnis;

30. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą priimti veiksmų planą Europos socialinių 
teisių ramsčiui įgyvendinti; pabrėžia, kad lyčių aspektą būtina integruoti vadovaujantis 
tarpsektoriniu požiūriu, kaip nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 3 principus; ragina 
Komisiją stebėti makroekonominės politikos bei žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 
poveikį lyčiai; ragina lyties ramstį ir visa apimantį lyčių lygybės tikslą įtraukti į 
strategiją, kuria bus vadovaujamasi įgyvendinus strategiją „Europa 2020“;

31. primena, kad finansavimo ir apmokestinimo politikai būdingas stiprus lyties 
komponentas; teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą integruoti lyties aspektą į visą 
daugiametę finansinę programą (DFP), pirmiausia kalbant apie „Europos socialinį 
fondą +“ (ESF+), siekiant skatinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą bei moterų verslumą, tačiau apgailestauja dėl to, kad 
naujoji DFP ir struktūriniai fondai neapima biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą principo; ragina Komisiją toliau skatinti ir gerinti biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą principo taikymą, o valstybes nares – vadovautis lyčių 
aspektu grindžiamu požiūriu apmokestinimo politikos srityje, įskaitant lyčių klausimų 
auditą įgyvendinant fiskalinę politiką, kad būtų panaikintas su mokesčiais susijęs 
šališkumas lyties atžvilgiu;

32. pakartoja savo raginimus Komisijai ir valstybėms narėms toliau vystyti ir gerinti pagal 
lytį suskirstytų duomenų25 rinkimą, statistiką, mokslinius tyrimus ir analizę bei remti 
priemones, kuriomis būtų geriau ugdomi instituciniai ir pilietinės visuomenės 
organizacijų pajėgumai duomenų rinkimo ir analizės srityje – ypač kai tai susiję su 
moterų dalyvavimu darbo rinkoje ir tokiomis sritimis, kaip neoficialus užimtumas, 
verslumas, galimybė gauti finansavimą ir sveikatos priežiūros paslaugas, neapmokamas 

25 Žr. 2020 m. sausio 30 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo.
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darbas, skurdas ir socialinės apsaugos sistemų poveikis; be to, primygtinai ragina EIGE 
ir kitas susijusias ES institucijas bei agentūras parengti ir įtraukti tokius naujus 
rodiklius, kaip dirbančiųjų skurdas, laiko stygius, laiko panaudojimo spragos, priežiūros 
darbo (apmokamo / neapmokamo) vertė bei moterų ir vyrų naudojimosi siūlomomis 
galimybėmis mastas – taip pat ir ryšium su Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyva; ragina Komisiją naudotis šiais duomenimis siekiant 
veiksmingai vertinti savo bei kitų ES agentūrų ir institucijų politikos ir programų 
poveikį lyčiai;

33. pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į lyčių lygybės aspektus, susijusius su darbo sfera 
ateityje, įskaitant ekonomikos žalinimą ir skaitmeninimą; ragina naująją ES lyčių 
lygybės strategiją tvirčiau susieti su Europos žaliuoju kursu; ragina Komisiją savo 
būsimuose pasiūlymuose stiprinti kovos su klimato kaita politikos ir lyčių lygybės 
sąsają; ragina Komisiją sistemingai vertinti poveikį lytims ir įgyvendinti biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą principą integruojant lyčių lygybės aspektą į 
Teisingos pertvarkos fondo veiklą ir susijusius naujojo žaliojo kurso veiksmus bei 
politiką klimato srityje;

34. primena, jog būtina kovoti su daugialype diskriminacija, ypač patiriama pažeidžiamų 
grupių, įskaitant neįgalias moteris, juodaodes moteris, migrantes, etninėms ir romų 
mažumoms priklausančias moteris, vyresnio amžiaus ir vienišas moteris, LGBTIQ+ 
asmenis ir benames moteris, bei pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad pagal 2020–
2025 m. ES lyčių lygybės strategiją numatyti tikslai ir veiksmai darytų joms teigiamą 
poveikį; ragina Komisiją apibrėžti aiškias tarpsektorinės sistemos įgyvendinimo gaires, 
kuriomis prioritetas būtų teikiamas dėl tarpsektorinės diskriminacijos kenčiančių grupių 
dalyvavimui, siekiant įvertinti skirtingą politikos ir veiksmų poveikį bei parengti 
kiekvienai sričiai specialiai skirtą atsaką, kuris būtų grindžiamas nediskriminavimo 
principu;

35. primena savo 2018 m. lapkričio 29 d. rezoliuciją dėl neįgalių moterų padėties26; 
primygtinai ragina Komisiją pateikti konsoliduotą pasiūlymą, susijusį su Europos 
strategija dėl negalios po 2020 m., pagal kurį būtų numatytas pozityvių veiksmų 
neįgalių moterų atžvilgiu rengimas, siekiant užtikrinti visapusišką ir veiksmingą jų 
dalyvavimą darbo rinkoje bei panaikinti diskriminaciją ir prietarus, su kuriais jos 
susiduria, įskaitant priemones, kuriomis būtų skatinamas užimtumas, mokymas, 
įdarbinimas, vienodos karjeros galimybės, vienodas darbo užmokestis, darbo vietos 
prieinamumas ir reikiami patogumai joje bei tolesnis mokymasis, skiriant dėmesio jų 
skaitmeninei įtraukčiai ir poreikiui užtikrinti profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą; taip pat prašo užtikrinti, kad priemonėmis, susijusiomis su vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio, pensijų bei priežiūros skirtumu, būtų konkrečiai sprendžiamas 
neįgalių vaikų tėvų ir globėjų – ypač moterų ir vienišų tėvų namų ūkių – poreikių 
klausimas; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina Neįgaliųjų teisių garantijų iniciatyva, 
įskaitant konkrečias priemones, kuriomis būtų sprendžiamas neįgalių moterų poreikių 
klausimas, ir kad būtina stiprinti Jaunimo garantijų iniciatyvą;

36. ragina Komisiją ir valstybes nares rūpintis įtraukia neįgalių moterų ir mergaičių lygybe 
visose gyvenimo srityse, siekiant užtikrinti jų lytines ir reprodukcines teises ir apsaugoti 

26 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0484.
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jas nuo smurto namuose bei priežiūros ir pagalbos paslaugų teikėjų smurto, ir šiuo tikslu 
imtis įgyvendinti jautrinimo ir pajėgumų ugdymo programas, skirtas sveikatos 
priežiūros, socialinių ir priežiūros tarnybų, švietimo, mokymo ir užimtumo įstaigų, 
teisėsaugos ir teisminių institucijų specialistams;

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

38. primena savo 2019 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl poreikio sustiprinti Europos 
strateginę programą dėl romų integracijos nacionalinių strategijų po 2020 m.27, kurioje 
pažymima, kad daugumoje valstybių narių nepastebėta jokių teigiamų pokyčių, 
susijusių su galimybe įsidarbinti, kad esama rimtų problemų, susijusių su būstu, o 
sprendžiant skurdo klausimą pažengta nedaug, taip pat kad į ES programą turi būti 
įtrauktas tvirtas lyčių aspektas; reiškia susirūpinimą dėl neapykantos romams kurstymo 
kilus COVID-19 pandemijai ir kai kurių valstybių narių nustatytų papildomų apribojimų 
siekiant karantinuoti romų bendruomenes bei nuogąstauja dėl neigiamų pasekmių 
pažeidžiamiausioms romų grupėms: mergaitėms, merginoms, vyresnio amžiaus 
moterims, neįgaliesiems ar LGBTIQ+ asmenims; primygtinai ragina Komisiją kuo 
greičiau priimti ES strateginę romų lygybės ir įtraukties programą, analizuoti 
koronaviruso poveikį romams ir priimti priemones, kuriomis būtų vengiama 
priešiškumo;

39. reiškia susirūpinimą dėl to, kad ES teisės nuostatomis nėra aiškiai draudžiama 
diskriminacija dėl asmens lytinės tapatybės ir lyties raiškos; atkreipia dėmesį į tai, kad 
LGBTIQ+ asmenys yra nuolat diskriminuojami, patiria priekabiavimą ir lieka už darbo 
rinkos ribų; primena savo 2019 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl Veiksmų plano LGBTI 
asmenų lygybei skatinti ateities28 ir 2019 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl LGBTI 
asmenų viešo diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos neapykantos retorikos29; ragina 
Komisiją kuo greičiau priimti strateginę LGBTIQ+ asmenų lygybės programą, siekiant 
imtis tolesnių veiksmų, susijusių su jos 2016–2019 m. Veiksmų planu LGBTI asmenų 
lygybei skatinti, ir į ją įtraukti konkrečias kovos su diskriminacija darbe dėl seksualinės 
orientacijos, lytinės tapatybės, lyties raiškos ir lyties ypatumų priemones;

40. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą naudotis Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 
fondu, siekiant paskatinti valstybių narių veiksmus moterų integracijai remti, tačiau 
apgailestauja, kad nesvarstomos jokios kitos konkrečios priemonės, kuriomis būtų 
sprendžiami menko moterų, turinčių trečiųjų šalių pilietybę, užimtumo lygio ES ir 
ypatingo pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ar dokumentų neturinčių moterų ir mergaičių 

27 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0075.
28 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0129.
29 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0101.
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pažeidžiamumo klausimai; ragina Komisiją spręsti visų moterų ir mergaičių migrančių 
padėties klausimą, prioritetą kitoje DFP teikiant fondo integracijos tikslui ir šiuo tikslu 
taikant biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą principą, daugiau išteklių 
skiriant kvalifikacijai kelti, perkvalifikuoti ir sudaryti sąlygas pereiti prie geros kokybės 
darbo ir gerų darbo sąlygų bei didesniam jų dalyvavimui darbo rinkoje užtikrinti, taip 
pat priimant konkretesnes priemones, skirtas kliūtims, su kuriomis susiduria moterys 
migrantės, įveikti;

41. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad į COVID-19 krizės socialinį ir 
ekonominį poveikį būtų reaguojama lyčiai atžvalgiu būdu, siekiant švelninti 
neproporcingą ir galimai ilgai truksiantį poveikį moterų teisėms, pajamoms ir socialinei 
apsaugai krizės metu ir po jos, bei užkirsti kelią dar didesnei lyčių nelygybei; mano, jog 
lyčiai atžvalgus atsigavimas turėtų apimti konkrečias priemones, kuriomis būtų 
sprendžiamas lygiavertės moterų prieigos prie darbo rinkos klausimas bei užkertamas 
kelias nelygybei ir diskriminacijai stengiantis subalansuoti šeimos ir darbo pareigas, 
įskaitant galimus iššūkius, kylančius tais atvejais, kai nuotolinis darbas tampa pareiga; 
ragina imtis konkrečių priemonių, kuriomis būtų sprendžiamas jaunų moterų poreikių 
klausimas, nes jaunimo nedarbo lygis ir nesaugumas darbo vietos požiūriu 
eksponentiškai didesnis nei bet kurios kitos amžiaus grupės; mano, kad įgyvendinant 
lyčių lygybės strategiją gali būti prisidedama prie teisingo ir veiksmingesnio ES 
gaivinimo plano įgyvendinimo;

42. teigiamai vertina laikinos paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios 
situacijos mažinti (SURE); ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad taikant 
priemonę SURE būtų sprendžiamas moterų pajamų netekimo klausimas;

43. palankiai vertina Tarybos sprendimą aktyvuoti bendrąją nukrypti leidžiančią išlygą ir 
ragina valstybes nares investuoti į viešąsias paslaugas, įskaitant nemokamą vaiko ir 
sveikatos priežiūrą, kad būtų kuriamos naujos kokybiškos darbo vietos ir švelninamas 
krizės socioekonominis poveikis; mano, kad griežto taupymo priemonių pasekmės – 
pirmiausia moterims – ilgainiui būna neigiamos, taigi po COVID-19 krizės jos neturėtų 
būti taikomos;

44. atkreipia dėmesį į nenuilstamą ir visokeriopos pagarbos nusipelnantį priešakinių kovos 
su COVID-19 pandemija linijų darbuotojų ir svarbiausių darbuotojų, kurių pastangomis 
užtikrinamas nenutrūkstamas visuomenės gyvenimas ir paslaugų teikimas bei prieiga 
prie svarbiausių prekių, darbą; pabrėžia, kad 70 proc. viso pasaulio sveikatos sektoriaus 
ir socialinių darbuotojų sudaro moterys ir kad kai kurių šių sektorių profesijų atstovams 
mokamas tik minimalusis darbo užmokestis, o jų darbo sąlygos nėra saugios; 
atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją iki 2020 m. pabaigos parengti išsamų Europos 
teisinių priemonių, kuriomis būtų užtikrinamos deramos darbo sąlygos visiems 
darbuotojams ir sustiprinta kolektyvinių derybų aprėptis, taikymo įvertinimą;

45. pabrėžia, kad daugiau negu 70 proc. viso pasaulio sveikatos sektoriaus ir socialinių 
darbuotojų sudaro moterys ir kad parduotuvių ir mažmeninės prekybos darbuotojai bei 
švaros paslaugų teikėjai, kurių daugumą irgi sudaro moterys, dažnai gauna tik 
minimalųjį darbo užmokestį; primena, jog, kaip ir per ankstesnes krizes, moterys labai 
nukentės ekonomiškai – taip pat ir pokriziniu laikotarpiu; dėl šios priežasties 
primygtinai laikosi nuomonės, kad, įgyvendinant skubius ir ilgojo laikotarpiu veiksmus, 
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grindžiamus kokybiškais pagal lytį suskirstytais duomenimis, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis turi būti vadovaujamasi pažangiu ir lyčiai atžvalgiu požiūriu; šiuo požiūriu 
siūlo užtikrinti, kad gaivinimo plane būtų atsižvelgiama į rinkų profesinę segregaciją, 
siekiant išvengti ankstesnių krizių scenarijaus, kai skatinant užimtumą didžiausias 
dėmesys buvo skiriamas sektoriams, kuriuose daugiausia dirba vyrai, o sektoriai, 
kuriuose daugiausia dirba moterys, buvo nustumti į antrą planą, bei į būtinybę suardyti 
profesinės segregacijos dinamiką;

46. primena, jog 2018 m. Pasaulio ekonomikos forume buvo pažymėta, kad iki 2022 m. 
pasaulyje bus sukurta 58 mln. darbo vietų, susijusių su dirbtiniu intelektu, tačiau tik 
24,9 proc. aukštojo išsilavinimo siekiančių moterų įgyja diplomą su naujosiomis 
technologijomis susijusiose srityse; pabrėžia, jog nepaprastai svarbu užtikrinti, kad 
moterims būtų teisingai atstovaujama mokslo ir technologijų srityse; primena, kad 
nauda išaugus moterų, dirbančių naujųjų technologijų srityje, skaičiui Europoje galėtų 
siekti 16 mlrd. EUR;

47. ragina valstybes nares skatinti ir remti moterų dalyvavimą IRT sektoriuje bei įgalėti jas 
tapti investuotojomis ir verslininkėmis;

48. pažymi, jog tyrimai rodo, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą didžiąja 
dalimi lemia tai, kad moterys ir vyrai verčiasi skirtingomis profesijomis, už kurias 
atlyginama mokant skirtingo dydžio darbo užmokestį; pabrėžia, kad lyčių segregacija 
darbo rinkoje prasideda nuo išsilavinimo pasirinkimo, todėl, norint kovoti su lyčių 
skirtumais darbo rinkoje, turi keistis išsilavinimo pasirinkimo tendencijos; primygtinai 
ragina valstybes nares rūpintis geresniu studijų ir profesiniu orientavimu bei užtikrinti, 
kad visi studentai suvoktų darbo rinkoje teikiamas galimybes ir įvairių išsilavinimo 
pasirinkčių pasekmes;

49. pažymi, kad moterų dalyvavimas darbo rinkoje mažesnis nei vyrų; pabrėžia, kad, norint 
skatinti dalyvavimą rinkoje, svarbu mažinti pajamų mokestį; 

50. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant didinti moterų užimtumo lygį Europoje 
ir padėti joms patekti į darbo rinką, pvz., numatant daugiau moterų verslumo rėmimo 
paskatų;

51. apgailestauja, kad moterys nekuria verslo ir jam nevadovauja tokiu pat mastu, kaip 
vyrai; primygtinai ragina valstybes nares įgyvendinti verslui palankias reformas siekiant 
skatinti lygybę ir didinti moterų verslumą;

52. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų 
socialinius aspektus, atsižvelgiant į būtinybę paisyti subsidiarumo principo ir 
nacionalinių kompetencijų;

53. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą skatinti moterų rinkėjų ir kandidačių 
dalyvavimą 2024 m. rinkimuose į Europos Parlamentą; šiuo požiūriu pabrėžia, jog 
būtina peržiūrėti Rinkimų aktą, siekiant numatyti galimybę laikinai pavaduoti Europos 
Parlamento narius, nusprendusius pasinaudoti savo teise išeiti motinystės, tėvystės ar 
vaiko priežiūros atostogų; ragina Komisiją atitinkamai peržiūrėti Rinkimų aktą, o 
Tarybą – pritarti peržiūrėtam aktui;
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54. pripažįsta nepaprastai svarbų NVO ir moterų teisių organizacijų vaidmenį kovojant su 
lyčių nelygybe, diskriminacija ir smurtu prieš moteris; ragina Komisiją užtikrinti ir 
stiprinti pilietinės visuomenės organizacijų apsaugą, dalyvavimą ir aktyvią veiklą 
raginant priimti priemones, kuriomis būtų teikiamas finansavimas žmogaus teisių 
gynėjams ir pilietinės visuomenės organizacijoms, kovojančioms su priešiškumu lyčių 
lygybei ir regresu šioje srityje bei už moterų lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises 
ES ir visame pasaulyje;

55. ragina valstybes nares sukurti oficialią reikiamos sudėties tarybą lyčių lygybės 
klausimams spręsti, kad atsirastų už lyčių lygybės klausimus atsakingų valstybių 
ministrų ir sekretorių diskusijų forumas bei būtų labiau skatinamas lyčių aspekto 
integravimas į visų sričių ES politiką, įskaitant užimtumo ir socialinę politiką;

56. ragina Komisiją toliau stiprinti ES, kaip lyčių lygybės katalizatoriaus visame pasaulyje, 
vaidmenį.
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