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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą:

A. įtraukti šiuos pasiūlymus į savo rezoliucijos projektą:

1. džiaugiasi Komisijos pasiryžimu ištirti, kas lemia moterų ir vyrų uždarbio skirtumus, ir 
parengti tikslines vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkio ir iš dalies jį lemiančios moterų 
užimtumo rinkos segregacijos priemones; pabrėžia, kad nors atlikta daug tyrimų ir turima 
gausios informacijos, situacija gerėja labai lėtai (1995 m. buvęs 17 proc. atlyginimų 
atotrūkis iki 2005 m. sumažėjo tik iki 15 proc.);

2. atkreipia dėmesį į tai, kad statistiniai duomenys turi būti aiškūs, palyginami, išsamūs ir 
parengti taip, kad būtų galima atsižvelgti į naujas klasifikavimo ir personalo bei darbo 
organizavimo reformų sistemas, ir laikosi nuomonės, kad atlyginimų atotrūkis neturėtų 
būti vertinamas atsižvelgiant vien tik į gaunamą valandinį atlyginimą, bet reikėtų 
atsižvelgti ir į individualias priemokas, darbo pasiskirstymą, darbo organizavimo 
modelius, profesinę patirtį ir produktyvumą, matuojamą ne vien kiekybiniais (valandomis, 
kai darbuotojas fiziškai yra savo darbo vietoje), bet ir kokybiniais rodikliais;

3. mano, kad rengiant atlyginimų atotrūkio, darbo rinkos horizontaliosios ir vertikaliosios 
segregacijos bei sektorių, kuriuose dominuoja moterys, stereotipų pašalinimo strategiją, 
reikės parengti teisines ir kitokias įvairių lygių priemones, kuriomis būtų atskiriama 
užmokesčio diskriminacija ir užmokesčio skirtumai, kurių atsiranda ne dėl tiesioginės ar 
netiesioginės diskriminacijos, kadangi diskriminacijos atveju turi būti taikomi teisės aktai, 
o atotrūkio – tikslinga politika ir konkrečios priemonės;

4. mano, kad įvairūs požiūriai, kai siūloma, kaip sumažinti atlyginimų atotrūkį, turint 
omenyje įvairius suinteresuotus asmenis – valstybes nares, socialines ir lygių galimybių 
organizacijas, turėtų būti paremti ekonominės, įdarbinimo ir socialinės politikos aspektais 
ir apimti šias priemones:

a) konkrečią politiką, kuri leistų suderinti darbą su šeimos ir asmeniniu gyvenimu, apimtų 
vaikų priežiūros ir kitokios priežiūros  paslaugas (prieinamas neatsižvelgiant į darbuotojo 
statusą ar sutarties tipą), lankstų darbo organizavimą ir darbo laiką bei motinystės, 
tėvystės ir šeimos atostogas,

b) fiskalinę ir socialinę politiką, apimančią konkrečias vienos lyties asmenims taikomas 
priemones, padėsiančias pašalinti neteisingą ir niekuo neparemtą atlyginimų atotrūkį ir 
skatinti moterų užimtumą, 

c) konkrečius veiksmus pagal nacionalines programas, padėsiančias įgyvendinti bendras 
2008–2010 m. Lisabonos strategijos rekomendacijas, parengtas atsižvelgiant į kiekvienos 
šalies vietos sąlygas, ir padėsiančias užtikrinti, jog bus laikomasi 2006–2010 m. lygių 
galimybių gairių, 

d) konkrečias ir tikslias priemones (pagal Sutarties 141 straipsnio 2 dalį), kurios padėtų 
panaikinti atlyginimų skirtumus ir lyčių segregaciją įvairių lygių sektoriuose ir pasirašant 



PE407.743v01-00 4/5 PA\727092LT.doc

LT

sutartis, ir kurių taikymas patikėtas socialiniams partneriams ir lygių galimybių 
organizacijoms, taigi: įpareigoti socialinius partnerius pasirašyti darbo užmokesčio 
sutartis, sistemingai tikrinti, ar mokamas vienodas atlyginimas, ar įgyvendinami įmonių 
lygybės planai, nustatyti kokybinius ir kiekybinius tikslus ir gaires, su suinteresuotais 
asmenimis keistis geriausia patirtimi ir parengti ataskaitas, kuriose būtų aptariama kliūtys 
ir sunkumai, su kuriais susiduriama,

e) įtraukti nuostatą, pagal kurią reikalaujama įteisinti lyčių lygybę ir vienodą atlyginimą 
viešosiose sutartyse ir pradėti naudoti specialią etiketę, tam tikrą „lyčių ir atlyginimo 
politikos kokybės pažymėjimą“, kuris būtų skiriamas įmonėms kaip premija ir suteiktų 
joms tam tikrų privilegijų gaunant valstybinę, vietinę ir Europos paramą bei finansavimą, 
taip būtų padidindamos įmonių galimybės užtikrinti lyčių lygybę viešosiose sutartyse. 

B. įtraukti šiuos pasiūlymus į savo rezoliucijos projekto priedą:

1. užtikrinti, kad Sutarties 141 straipsnio 1 ir 2 dalys būtų tinkamai aiškinamos ir 
įgyvendinamos ir kad būtų imamasi veiksmų pagal atitinkamą direktyvą (Europos 
lygmeniu ir (arba) taikant ją valstybiniu lygmeniu), ypač atkreipiant dėmesį į: 

a) atlyginimo, užimtumo ir socialinės apsaugos struktūros koncepcijas, užtikrinant, kad jos 
būtų suformuluotos taip, kad jose būtų visiškai atspindimi naujųjų darbo klasifikacijos 
sistemų duomenys ir įvertinimai, 

b) darbo klasifikaciją, užtikrinant, kad naujoji personalo klasifikavimo ir organizavimo bei 
darbo organizavimo sistema būtų naudojama kaip informacijos šaltinis ir vertinimo 
lentelė, pagal kurią būtų nustatomas palyginamumo principu paremtas darbo užmokestis,  

c) lygių galimybių organizacijų tikslus ir užtikrinant, kad jos kartu su socialiniais partneriais 
atliktų svarbesnį vaidmenį,

d) darbdavių teikiamą informaciją apie lygių sąlygų taikymą moterims ir vyrams darbo 
vietoje, atkreipiant dėmesį į konkrečią tikslinę informaciją apie atlyginimų skirtumus bei 
labiau įtraukiant socialinius partnerius ir lygių galimybių organizacijas bei skiriant joms 
konkretų vaidmenį; 

2. yra įsitikinęs, kad būtina užtikrinti, jog direktyvos nuostatos dėl atlyginimų skirtumų 
panaikinimo būtų taikomos geriau ir greičiau. Tai bus pasiekta užtikrinus, kad valstybės 
narės, socialiniai partneriai ir lygių galimybių organizacijos taiko priemones, numatytas 
2005 m kovo mėn. socialinių partnerių priimtame veiksmų lyčių lygybės klausimu plane, 
pavyzdžiui:

a) platina gaires ir praktinę informaciją (ypač smulkiojo verslo įmonėse) apie atlyginimų 
atotrūkio panaikinimą, įskaitant valstybines ir sektorių kolektyvines sutartis, 

b) ruošia skaidrią ir lengvai prieinamą konkrečiai lyčiai būdingą informaciją (naudojami 
metodai, kai vienu metu tiriama keletas veiksnių) valstybės, sektorių ir įmonių 
lygmenimis,

c) kuria lyčių požiūriu neutralias ir skaidrias darbo vertinimo sistemas, kuriomis remiantis 
būtų įmanoma nustatyti, ar konkrečiais atvejais naudojami darbo aprašymai ir atlyginimo 
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kriterijai nėra diskriminuojantys,

d) organizuoja socialiniams partneriams mokymus, kurie apimtų analizės ir tikslinių 
priemonių rinkinį, kad jie galėtų panaudoti įgytas žinias sudarant sutartis arba tikrinant, ar 
buvo elgtasi pagal taisykles ir ar įgyvendintos priemonės, sukurtos atlyginimų atotrūkiui 
mažinti.


