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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:

A. kadangi daugelis valstybių narių susidūrė su kliūtimis perkeldamos 
Direktyvą 2002/73/EB, ypač savo teisės aktuose nustatydamos specifines ir atitinkamas 
lyčių lygybės didinimo ir diskriminacijos, susijusios su įsidarbinimu, profesiniu mokymu, 
pareigų paaukštinimu ir darbo sąlygomis, mažinimo priemones,

B.  kadangi iš rodiklių matyti, kad įsigaliojus naujiems, patobulintiems teisės aktams dėl 
vienodo požiūrio, rezultatų, susijusių su moterų gebėjimu įsidarbinti ir pareigų 
paaukštinimu, kuriuos būtų verta paminėti, nebuvo,

C. kadangi daugelyje valstybių narių lyčių aspekto priimant politinius ir administracinius 
sprendimus neįmanoma įtraukti dėl žinių ir šio požiūrio įsisąmoninimo stokos,

D.  kadangi kiekvienoje valstybėje narėje įsteigta bent viena už lyčių lygybės viešinimą, 
tyrimą, stebėseną ir skatinimą atsakinga institucija,

E. kadangi kitose socialinėse ir politikos srityse lyčių diskriminacija didėja dėl išliekančio 
atotrūkio tarp lyčių darbo užmokesčio, ypač tarp vadinamųjų moteriškų ir vyriškų 
ekonomikos sektorių,

1. apgailestauja, kad, nors ir buvo padaryta tam tikra pažanga, turint mintyje galimybę gauti 
darbą ir prieigą prie darbo rinkos ir įsidarbinimo sąlygas, moterys vis dar 
tebediskriminuojamos, ir todėl mano, kad, atsižvelgiant į netiesioginę diskriminaciją, 
Direktyvą 2002/73/EB privalu tiesiogiai perkelti į visų valstybių narių nacionalinę teisę ir 
praktiką; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl įgyvendinimo negali mažėti esamas moterų 
apsaugos lygis;

2. pabrėžia, kad reikia įveikti specifines su vienodomis galimybėmis mokytis ir naudotis 
darbo rinka susijusias kliūtis, su kuriomis susiduria moterys ir merginos su negalia ir 
vaikų su negalia turintys tėvai, ir kad priemones reikia pritaikyti prie konkrečių šių grupių 
poreikių ir siekio įtraukti lyčių aspektą į visas politikos sritis.

3. mano, kad nerimą kelia tai, jog moterų užimtumo padėčiai ir toliau būdingi didesni 
nedarbo rodikliai, neužtikrintas darbas, mažesnis užmokestis, faktas, kad joms labiau 
gresia skurdas ir galima nelaimingų atsitikimų darbe rizika, ir didesni sunkumais darant 
karjerą, kurie dar padidėja, bei pensijos, kurios dar sumažėja, jei moterys yra neįgalios ir 
(arba) migrantės;

4. pabrėžia, kad nors skirtumai tarp moterų ir vyrų užimtumo rodiklių šiek tiek sumažėjo, 
2006 m. šie skirtumai vis dėlto buvo didesni kaip 14 proc., o moterų darbo padėtis ne 
tokia užtikrinta, nes vis daugiau moterų dirba ne visą darbo dieną ir pagal terminuotas 
darbo sutartis;

5. pažymi, kad darbo užmokesčio atotrūkis išlieka, nes moterų uždarbis vidutiniškai 15 proc. 
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mažesnis nei vyrų; nurodo, kad 2000–2006 m. šis atotrūkis sumažėjo tik 1 proc., o 
vadovaujamas pareigas einančių moterų vis dar žymiai mažiau nei vyrų;

6. primygtinai ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų ir teikti išskirtinę pirmenybę 
kovai su diskriminacija tarp vyrų ir moterų, ypač vienodo užmokesčio ir integracijos ar 
reintegracijos į darbo rinką požiūriu, ir ragina Komisiją šiuo tikslu atnaujinti paramos 
priemonių planavimą deramai atsižvelgiant į subsidiarumo principą; 

7. pabrėžia, kad moterų ekonominis savarankiškumas būtinas siekiant emancipacijos, todėl 
darbo vietos, kuriose užtikrinamos jų teisės, yra asmeninio tobulėjimo ir socialinės 
įtraukties garantija;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti nacionalinių lyčių lygybės institucijų veiklą ir 
pasiūlyti priemones jų vaidmeniui stiprinti ir atitinkamų teisės aktų taikymo 
veiksmingumui gerinti;

9. ragina Direktyvoje 2002/73/EB numatytas vienodą požiūrį skatinančias institucijas 
užtikrinti, kad diskriminacijos aukoms teikiama pagalba, jų rėmimo ir tyrimo veikla būtų 
nepriklausomos; taip pat ragina valstybes nares užtikrinti nešališką organų ir jų veiklos 
finansavimą; 

10.  ragina Komisiją ištirti, ar moterys tinkamai informuotos apie savo teises pagal Direktyvą 
2002/73/EB, ar jos turi galimybę paprastai ir nekliudomai susisiekti su ombudsmeno 
tarnyba, kurioje jos raginamos naudotis savo teisėmis, ir ar valstybės narės, be teisės aktų 
perkėlimo, imasi papildomų priemonių dirbančioms ir besimokančioms moterims nuo 
diskriminacijos apsaugoti, ir toliau šią apsaugą plėtoti tikslinėmis apsauginėmis 
priemonėmis;

11. ragina Komisiją ištirti, ar ombudsmeno valdžios institucijos, skirtos aukoms valstybėse 
narėse apsaugoti, pakankamai finansuojamos ir aprūpinamos personalu siekiant suteikti 
joms galimybę gerai eiti savo pareigas vadovaujantis Direktyvos 76/207/EEB dėl vienodo 
požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų 
paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/73/EB, 
8 straipsnio a dalimi;

12. ragina Komisiją ištirti, ar valstybės narės užtikrina, kad aukoms ir asociacijoms bei 
organizacijoms, kurios teisėtai suinteresuotos laikytis Direktyvos 2002/73/EB, 
nesudaromos teisinės ar kitokios kliūtys (pvz., pernelyg trumpi terminai) pradėti teismo 
procesą dėl pažeidimų, susijusių su apsaugos nuo diskriminacijos taisyklėmis ir lygiomis 
teisėmis, arba reikalauti patenkinti visus pagal Direktyvą 2002/73/EB numatytus
atitinkamus aukų reikalavimus vykstant kitoms administracinėms procedūroms; 

13. ragina Komisiją, valstybes nares, profesines sąjungas, darbdavius ir visus vyriausybinius 
ir nevyriausybinius veikėjus paspartinti bendrus veiksmus, skirtus sąmoningumui esamų 
teisinių garantijų ir tinkamo bei veiksmingo teisės aktų dėl vienodo požiūrio taikymo 
klausimu ugdyti ir tam, kad būtų teikiama kokybiškesnė informacija apie skriaudos dėl 
diskriminacijos atitaisymo galimybes;

14. tvirtina, kad reikia nedelsiant imtis priemonių siekiant iki galo ir veiksmingai įgyvendinti 
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Direktyvą 2002/73/EB, kad būtų kovojama su diskriminacija; ragina valstybes nares skirti 
daugiau dėmesio kolektyvinėms deryboms pagal kiekvienos tradicijas, gerbti darbuotojų 
orumą, atidžiau stebėti, kaip laikomasi darbo sąlygų, sveikatos ir saugos reikalavimų 
siekiant panaikinti tiesioginę ir netiesioginę su darbo užmokesčiu susijusią diskriminaciją;

15. 5. pabrėžia, kad kolektyvinės derybos turėtų atlikti svarbų vaidmenį kovojant su moterų 
diskriminacija, susijusia ir su galimybėmis gauti darbą, su užmokesčiu, darbo sąlygomis, 
karjera ir profesiniu mokymu; pabrėžia, kad neterminuotos darbo sutartys ir toliau 
laikomos norma;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia specialios politikos ir tikslų, skirtų tikrai vyrų ir moterų 
lygybei (vienodas užmokestis, tėvystės (motinystės) atostogos, galimybė gauti gerą darbą, 
kad būtų užtikrinamos teisės, vienodos galimybės mokytis visą gyvenimą, vienodas 
atstovavimas priimant sprendimus ir smurto lyties pagrindu darbo vietoje panaikinimas) 
užtikrinti, bei darbo ir darbo laiko organizavimo būdų, padėsiančių geriau derinti darbą ir 
asmeninį moterų ir vyrų gyvenimą, paieškai;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia užtikrinti didesnį lankstumą suteikiant tėvams, ypač 
turintiems neįgalių vaikų, vaiko priežiūros atostogas; 

18. pabrėžia, kad reikia naujų ir geresnių švietimo ir socialinių paslaugų – ir vaikams, ir 
jaunimui, ir vyresnio amžiaus žmonėms, įskaitant daugiau (ir geresnių) mokymosi 
galimybių; ragina valstybes nares tikslinėmis priemonėmis panaikinti nuo mokyklos prie 
mokymosi ir nuo mokymosi prie profesinio gyvenimo pereinančių merginų ir jaunų 
moterų, diskriminaciją, kai po mokymosi pereinama į darbo rinką ir po vaikų ar giminių 
priežiūros atostogų grįžtama į darbo rinką; pabrėžia, kad reikalingos viešosios vaikų 
priežiūros, slaugos ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūros paslaugos;  atkreipia valstybių 
narių dėmesį į jų įsipareigojimus, prisiimtus šiais klausimais per 2002 m. Barselonos 
Vadovų Tarybos susitikimą.

19. pabrėžia, kad reikia užtikrinti visų dirbančių moterų, įskaitant savarankiškai ar šeimos 
ūkiuose dirbančių moterų, visas teises, taip pat ir teisę į motinystę ir socialinį saugumą;

20. ragina Komisiją ištirti, kaip valstybės narės pasinaudojo galimybėmis imtis ypatingų 
teigiamų priemonių, kai kliūtys, su kuriomis susiduria moterys darydamos profesinę 
karjerą, ypač didelės ir akivaizdžios; ragina Komisiją parengti pranešimą šiuo klausimu;

21. mano, kad svarbu išnagrinėti metodikos, kurią taikant būtų tiksliai nustatoma, ką apima 
darbas, užtikrinama teisė į vienodą moterų ir vyrų darbo užmokestį, tinkamai pripažįstami 
asmenys ir profesijos ir kartu suteikiama deramo orumo darbui, kaip formuojančiam 
veiksniui, siekiant padidinti įmonių našumą, konkurencingumą ir kokybę ir pagerinti 
darbuotojų – ir vyrų, ir moterų – gyvenimą, rengimo klausimą; mano, kad šioje srityje 
būtini moksliniai tyrimai siekiant pakeisti dabartinius tradicinėmis lytis 
diskriminuojančiomis sampratomis apie įvairios veiklos svarbą grindžiamus darbo 
socialinės vertės vertinimo metodus, dėl kurių taikymo išlieka struktūriniai sektorių 
atlyginimų skirtumai;

22. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti aiškius, išsamius ir pamatuojamus vienodo 
požiūrio rodiklius ir lyčių santykių bei moterų teisių paisymo įmonėse vertinimo 
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standartus; mano, kad teigiamus pavyzdžius reikia skelbti ir kad vadovavimasis vienu 
kriterijumi nesuteikiant įmonėms viešųjų sutarčių gali būti su vienodu požiūriu susijusių 
įstatymų pažeidimas;

23. ragina Komisiją, jei reikia, pasiūlyti pasinaudoti savo patirtimi valstybėms narėms ir imtis 
veiksmingų priemonių remti gerosios patirties, susijusios su vienodu požiūriu į moteris ir 
vyrus darbo rinkoje, mainus;

24. pabrėžia, kad reikia skatinti iniciatyvas, kurios padeda bendrovėse kurti ir įgyvendinti 
žmogiškųjų išteklių politiką ir teigiamas lyčių lygybę skatinančias priemones, ir viešinti 
informaciją bei mokymo priemones, kurios leidžia skatinti, perduoti ir įtraukti sėkmingą 
organizacijų ir bendrovių patirtį;

25. ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip perkeliama Direktyva 2002/73/EB ir ar laikomasi 
teisės aktų, susijusių su šiuo perkėlimu, taip pat ragina ir toliau daryti spaudimą 
valstybėms narėms.



AD\731051LT.doc 7/7 PE405.896v02-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 25.6.2008

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

41
1
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi 
Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, 
Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Karin Jöns, Ona 
Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, 
Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, 
Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-
Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, Jean Spautz, 
Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Jean Marie Beaupuy, Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, 
Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Csaba Sógor, 
Patrizia Toia, Glenis Willmott


	731051lt.doc

