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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl moterų ir vyrų lygybės gairių 2006–2010 m.
(2006/2132(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Moterų ir vyrų lygybės gairės 2006–2010“ 
(COM(2006)0092)1,

– atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimą 2001/51/EB, patvirtinantį 
programą, susijusią su Bendrijos pagrindų strategija dėl lyčių lygybės (2001–2005 m.)2 ir 
savo rezoliuciją tuo pačiu klausimu3,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių, ypač moterų, srities teisines priemones, 
konkrečiai į Konvenciją dėl moterų visų diskriminacijos formų panaikinimo ir į kitas JTO 
kovos su prieš moteris naudojamu smurtu priemones, pvz., Vienos deklaraciją ir veiksmų 
programą, priimtą Pasaulinėje žmogaus teisių konferencijoje, 1993 m. gruodžio 20 d. 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 48/104 dėl smurto prieš moteris 
panaikinimo, 2004 m. vasario 19 d. rezoliuciją 58/147 dėl smurto prieš moteris namie
panaikinimo, 2003 m. sausio 30 d. rezoliuciją 57/179 dėl moterų orumo įžeidimo
panaikinimo, 1998 m. vasario 2 d. rezoliuciją 52/86 dėl nusikaltimo ir baudžiamosios 
teisės prevencijos priemonių, taikomų siekiant panaikinti smurtą prieš moteris,

– atsižvelgdamas į veiksmų platformą, priimtą ketvirtojoje Pasaulinėje moterų 
konferencijoje, vykusioje Pekine 1995 m. rugsėjo 15 d., ir savo 2000 m. gegužės 18 d. 
rezoliuciją dėl Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo4,

– atsižvelgdamas į galutinę 2005 m. kovo mėn. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
Moterų statuso komiteto 49-osios sesijos ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės mėn. Komisijos patariamojo komiteto ataskaitą apie 
vyrų ir moterų lygias galimybes bei apie lyties aspekto įtraukimą į valstybių narių
biudžetus,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos susitikimų Lisabonoje 2000 m. kovo 23 ir 
24 d., Stokholme 2001 m. kovo 23 ir 24 d., Barselonoje 2002 m. gegužės 15 ir 16 d., 
Briuselyje 2003 m. kovo 20 ir 21 d. bei Briuselyje 2004 m. kovo 25 ir 26 d. 
pirmininkavimo išvadas,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2005 m. liepos 12 d. sprendimą 2005/600/EB dėl valstybių narių 
užimtumo politikos gairių5,

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 OL L 17, 2001 1 19, p. 22. 
3 OL C 223, 2001 8 8, p. 153. 
4 OL C 59, 2001 2 23, p. 258.
5 OL L 205, 2005 8 6, p. 21.
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– atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Lisabonos strategijos ateities 
atsižvelgiant į lyčių perspektyvą1,

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. kovo 19 d. rezoliuciją dėl profesinio, šeimyninio ir 
asmeninio gyvenimo derinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. vasario 11 d. rezoliuciją dėl darbo laiko organizavimo3,

– atsižvelgdamas į Sandraugos veiksmų planą dėl lyčių lygybės 2005–2015 m.,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ataskaitą bei Vystymosi 
komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (A6-
0000/2006) pranešimą,

A. kadangi Vienos deklaracija, 1993 m. birželio 25 d. priimta Pasaulinėje JTO žmogaus 
teisių konferencijoje pabrėžia, kad „moterų ir mergaičių žmogaus teisės yra neatimama, 
neatskiriama ir nedaloma visuotinių žmogaus teisių dalis“ ir kad moterų ir vyrų lygybė 
yra esminė Europos Sąjungos vertybė, kurią pripažino Europos bendrijos steigimo 
sutartis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, 

B. kadangi smurtas prieš moteris yra labiausiai paplitusi žmogaus teisių pažeidimo forma, 
kuriai nėra geografinių, ekonominių ar socialinių ribų, ir kadangi, nepaisant valstybių 
narių, Bendrijos ir tarptautiniu lygiu taikomų pastangų, nuo smurto nukentėjusių moterų 
skaičius kelia nerimą4, 

C. kadangi skurdas labiausiai gresia moterims, net jeigu jos dirba5, dėl nuolatinės 
diskriminacijos ir nelygybės išsilavinimo, asmeniui teikiamų paslaugų srityse, galimybių 
įsidarbinti, šeimos vaidmenų, teisės į pensiją ir teisinės apsaugos sutuoktinių gyvenimo 
atskirai arba skyrybų atveju, ypač jeigu moterys yra ekonomiškai priklausomos.

D. kadangi Europos Sąjungos ir jos valstybių narių kultūrinės ir socialinės vertybės –
asmens savigarba, laisvė, lygybė, dialogas ir bendradarbiavimas – yra visų Europos 
Sąjungos piliečių bei gyventojų paveldas ir kadangi šių vertybių įgyvendinimas yra 
Sąjungos prioritetas, emancipacijos ir integracijos pagrindas, ypač turint omenyje 
moteris, kurios yra izoliuotos dėl kalbos, kultūros arba religijos barjerų,

E. kadangi lyties aspekto įtraukimas į valstybių narių biudžetus yra esminis veiksmingo 
lygių galimybių valdymo instrumentas ir kadangi šios srities žinios ir patirtis Europos, 
šalies ir regioniniu lygiu leidžia šį aspektą jau nuo dabar taikyti biudžete ir rengiant, 

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0029.
2 OL C 102E, 2004 4 28, p. 492.
3 OL C 97E, 2004 4 22, p. 566.
4 Jungtinių Tautų moterų fondo (UNIFEM) duomenimis, mažiausiai viena moteris iš trijų per savo gyvenimą 
patiria smurtą.
5 Turint omenyje, kad 85 proc. atvejų tik vieną iš tėvų turinčiose šeimose šeimos galva yra moteris.
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įgyvendinant bei vertinant Bendrijos programas1,

F. kadangi Europos bendrijos steigimo sutarties 3 straipsnio 2 dalyje ir 13 bei 25 straipsnyje 
yra apibrėžtas Bendrijos vaidmuo siekiant lyčių lygybės sveikatos apsaugos ir politikos 
srityje,

G. kadangi siekiant įgyvendinti Lisabonos tikslus dėl moterų užimtumo reikia imtis 
suderintų veiksmų, kurie remtųsi šalies ar regioniniu mastu patikrinta pažangiąja
praktika, ir atsižvelgti į lavinimo politikos, galimybės įsidarbinti, derinimo politikos, 
paslaugų ir moterų skatinimo dalyvauti priimant sprendimus tarpusavio priklausomybė,

H. kadangi šeimyninio ir profesinio gyvenimo derinimo politika privalo būti skirta tiek 
moterims, tiek vyrams ir todėl reikalaujama atsižvelgti į moterų diskriminaciją bei turėti 
omenyje, kad naujos kartos visuomenei suteikia privalumų, 

I. kadangi moterys sudaro 52 proc. Europos gyventojų, bet šis santykis neatspindi valdžios 
sektorius prieinamumo ir dalyvavimo jame atžvilgiu; kadangi visuomenės atstovavimas 
stiprina valdymą ir gyventojų lūkesčius atitinkantį politikos pagrįstumą; kadangi 
egzistuoja visa gama nacionalinio lygmens sprendimų (įstatymai, susitarimai arba privati 
iniciatyva), kuriais įgyvendinamas moterų atstovavimas priimant sprendimus,

J. kadangi strateginė programa „i2010“ (Europos informacinė visuomenė 2010), kurią 
Komisija pasiūlė savo pranešime (COM(2005)0229), siekia, be kitų dalykų, pagerinti 
gyvenimo kokybę visiems dalyvaujant informacinėje visuomenėje,

1. atkreipia dėmesį į Komisijos norą ir toliau taikyti savo daugiametę lygių galimybių 
strategiją;

2. ragina Komisiją parengti bendro lyčių lygybės skatinimo politikos ir programų įvertinimo 
strategiją, o tiksliau, išsamų Bendrijos moterų ir vyrų lygybės programos strategijos 
2000–2005 m. (COM(2000)0335) vertinimą bei direktyvų dėl lygių galimybių 
įgyvendinimo analizę, kuri įvertins, kaip vykdomos direktyvos 86/378/EEB2, 
86/613/EEB3, 89/391/EEB4, 92/85/EEB5, 2002/73/EB6 ir 2003/41/EB7, tam, kad būtų 

  
1 Palyg. Darbai, kuriuos vykdo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Jungtinių Tautų moterų 
fondas, Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Sandraugos lygių galimybių sekretoriatas ir tyrimai bei 
projektai, kuriuos atlieka Europos Vadovų Taryba, Šiaurės Ministrų Taryba arba Olandijos darbo ir socialinių 
reikalų ministerija.
2 1986 m. liepos 24 d. Tarybos Direktyva 86/378/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo 
įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose.
3 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos Direktyva 86/613/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi 
savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, principo taikymo ir dėl savarankiškai dirbančių moterų 
apsaugos nėštumo ir motinystės metu.
4 1989 m. birželio 12 d. Tarybos Direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai 
darbe gerinti nustatymo. 
5 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė 
nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo.
6 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/73/EB iš dalies pakeičianti Tarybos 
direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio 
mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu.
7 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2003/41/EB dėl profesinių pensijų institucijų 
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galima nustatyti nuoseklią šių gairių planavimo, įgyvendinimo, kontrolės ir įvertinimo 
programą; mano, kad šiuo tikslu būtina skubiai įsteigti Europos lyčių lygybės institutą, 
kuris nuolatos seks gairių plėtojimą;

3. prašo Komisiją lyčių lygybės politiką ne tik laikyti prioritetine ES sritimi, bet ir esminiu 
žmogaus teisių reikalavimu; toks požiūris turėtų pasireikšti koordinavimo iniciatyvomis ir 
valstybių narių teisinių moterų ir vaikų apsaugos priemonių sustiprinimu, o ypač: 

− Sumažinant vergijos, smurto, moters lyties organų suluošinimo, priverstinės 
santuokos, poligamijos arba tapatybę atimančių veiksmų, pvz., vertimas nešioti burką, 
čadrą arba apdangalą, atvejų skaičių, tokio elgesio visai netoleruojant;

− skyrybų arba sutuoktinių gyvenimo atskirai atveju, pvz., iš atlyginimo tiesiogiai 
išskaitant teisėjo paskirtus alimentus; 

4. prašo Komisijos skatinti Europos moters teisių chartijos priėmimą, kurioje būtų išdėstyti 
teisių ir lygių galimybių principai, nustatyti pagal tarptautinius valstybių narių 
įsipareigojimus bei Europos ir jos valstybių narių įstatymus, bei kurioje būtų išvardytos 
valstybių narių, Bendrijos ir tarptautinės institucijos bei įstaigos, į kurias iš Europos 
Sąjungoje kilusios arba joje gyvenančios moterys gali kreiptis, jeigu buvo pažeistos jų 
teisės; 

5. prašo dar neratifikavusias valstybes nares nedelsiant ratifikuoti protokolą dėl prekybos 
žmonėmis, papildantį Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją prieš tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą („Palermo protokolas“);

6. mano, kad valstybėms kandidatėms vedant derybas dėl stojimo į Europos Sąjungą 
reikalavimas laikytis moterų teisių yra toks pat svarbus, kaip ir laikytis žmogaus teisių; 
todėl prašo Komisijos kontroliuoti ir perduoti Europos Parlamentui ir Vadovų Tarybai 
duomenis apie diskriminacijos ir smurto atvejus, nuo kurių nukenčia moterys šiose 
valstybėse, ir aktyviai skatinti kandidates dalyvauti Bendrijos programose PROGRESS ir 
DAPHNE;

7. prašo Komisiją patvirtinti konkrečias iniciatyvas imigravusių moterų emancipacijai ir 
integracijai skatinti, imantis tokių priemonių kaip bendroji pamatinė trečiųjų valstybių 
piliečių integracijos programa, kalbos mokymosi, teisių ir pareigų, atitinkančių atvykimo 
šalies principus ir įstatymus (tokių kaip poligamijos šeimoje draudimas), laikymosi 
skatinimas ir esminių Sąjungos vertybių puoselėjimas; šie reikalavimai turėtų būti 
privalomi, siekiant gauti kurios nors valstybės narės pilietybę;

8. prašo Komisiją parengti pirmuosius bandomuosius projektus dėl lyties aspekto įtraukimo 
į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą ir Bendrijos programas, ypač į struktūrinius fondus, 
Bendrijos septintąją pamatinę mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo 
programą (2007–2013 m.), Bendrijos veiksmų programą sveikatos ir vartotojų apsaugos 
srityje (2007–2013 m.) ir Bendrijos veiksmų programą visuomenės sveikatos srityje 
(2003–2008 m.); šie bandomieji projektai turės numatyti, kokį poveikį bendrasis Europos 

    
veiklos ir priežiūros.
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Sąjungos biudžetas darys lyčių lygybei (skersinis požiūris), įvertinti kvotų ir specialių 
moterims arba jų pasiūlytiems projektams skirtų išteklių veiksmingumą ir išvardyti 
sunkumus, su kuriais susidurs šiose programose dalyvaujančios moterys (specifinis 
požiūris);

9. prašo valstybių narių į jų nacionalines veiksmų užimtumo ir socialinės integracijos srityse 
programas įtraukti arba jose sustiprinti priemones, skirtas palankioms sąlygoms moterų 
prieigai prie darbo rinkos ir moterų verslo sudaryti, išskirti ir skatinti naujas darbo 
galimybes, ypač sveikatos ir socialiniame sektoriuje, asmens arba šeimos aptarnavimo 
paslaugų srityje, kurių pagrindinė darbo jėga yra moterys, pabrėžiant socialinę šių darbų 
vertę ir parengiant norminę bazę, leidžiančią užtikrinti paslaugų kokybę ir darbuotojų 
savigarbą;

10. prašo valstybių narių paskirti valstybės pareigūną, atsakingą už Lisabonos strategijos 
lyčių lygybės reikalavimų įgyvendinimą („ponas arba ponia Lisabona“), įpareigotą 
dalyvauti ruošiant ir peržiūrint įvairias nacionalines programas ir kontroliuoti, kaip jos 
įgyvendinamos, siekiant skatinti lyties aspekto įtraukimą į šiose programose numatytą 
politiką ir tikslus;

11. prašo Komisiją pirmiausia peržiūrėti 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyvą 
75/117/EEB tam, kad būtų suvienodinti valstybių narių įstatymai dėl vienodo vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio principo taikymo suderinimo1, ypač atkreipiant dėmesį į tokius 
elementus kaip darbo inspekcija ir priemonės, kurių imamasi diskriminacijos atveju;

12. prašo Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, 
peržiūrėti šeimyninio ir profesinio gyvenimo derinimo politiką;

− užtikrinant, kad motinystės atostogų išlaidas turi padengti ne įmonė, bet visuomenė, 
siekiant panaikinti diskriminaciją įmonėse ir remti demografinį augimą;

− pagerinant nesavarankiškų asmenų (vaikų, neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių) 
prieigą prie globos bei pagalbos paslaugų ir šių paslaugų lankstumą, nustatant, kiek 
mažiausiai tokių centrų turi veikti ir naktį tam, kad būtų atitinkami darbo ir poros 
gyvenimo reikalavimai;

− peržiūrint 1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvą 96/34/EB dėl Bendrojo susitarimo 
dėl tėvystės atostogų, sudaryto tarp UNICE, CEEP ir ETUC, pirmąją tėvystės 
30 dienų atostogų formą patvirtinant kaip privalomą2; 

13. prašo Komisijos, remiantis Europos lyčių lygybės instituto darbais ir duomenų banke 
užregistruotais pasiūlymais dėl sprendimų3, patikrinti, ar egzistuoja tarptautinio, 
nacionalinio ir regioninio lygio pažangiosios praktikos, įgalinančios moteris dalyvauti 

  
1 OL L 45, 1975 2 19, p. 19.
2 OL L 145, 1996 6 19, p. 4.
3 Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato projektas, kuriuo 
vadovaujantis yra renkami ir analizuojami duomenys apie moterų dalyvavimą priimant sprendimus (politinės 
institucijos, valdžios sektorius, socialiniai partneriai ir pagrindinės nevyriausybinės organizacijos). 
URL adresas: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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priimant sprendimus ir po to skatinant šių sprendimų paplitimą bei priėmimą;

14. mano, kad žiniasklaidos priemonėmis platinami teigiamo moterų vaidmens visuomenėje 
pavyzdžiai ir vyrų dalyvavimas įgyvendinant lyčių lygybę bei suderinant šeimyninį ir 
profesinį gyvenimą yra veiksminga kovos su stereotipais priemonė; todėl prašo 
Komisijos paruošti iniciatyvas, tarp jų ir programą „Media 2007“, kuria siekiama 
supažindinti žiniasklaidą su jos platinamais stereotipais ir skatinti lygias galimybes;

15. prašo Komisijos reguliariai informuoti atsakingą (-us) Europos Parlamento komitetą (-us) 
apie gairių vystymą;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir vietos, regiono arba valstybių narių
vykdomosios ir atstovaujamosios valdžios institucijoms, kurios yra kompetentingos lygių 
galimybių srityje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

A. GAIRĖS

Komisijos pasiūlytos lyčių lygybės gairėse 2006–2010 m.1 išskirtos šešios prioritetinės 
veiklos sritys, padalytos į keletą pagrindinių veiksmų. Jose taip pat yra du priedai, kuriuose 
apibrėžiami plėtotini rodikliai pažangai kontroliuoti ir Komisijos tarnybos bei komitetai, kurie 
yra kompetentingi lyčių lygybės srityje.

Komisija įvertino gairių poveikį2 ir aprašė dabartinę Europos lyčių lygybės padėtį pagal 
prioritetines sritis.

Komisijos dokumentu siekiama pagerinti valdymą, sustiprinant vidinę Komisijos struktūrą ir 
sukuriant Europos lyčių lygybės institutą tam, kad būtų skatinama įtraukti lyčių aspektą visose 
Bendrijos politikos srityse.

1. Prioritetinės sritys: 

1. Siekti vienodos moterų ir vyrų ekonominės nepriklausomybės;

a) Įgyvendinti Lisabonos tikslus
b) Skatinti moteris verslininkes 
c) Lyčių lygybė socialinėje apsaugoje ir kova su skurdu 
d) Pripažinti lyčių aspektą sveikatos srityje 
e) Kovoti su sudėtine, ypač imigrančių ir tautinių mažumų moterų, diskriminacija.

2. Geriau derinti darbą, asmeninį ir šeimos gyvenimą

a) Lanksti moterų ir vyrų darbo sistema 
b) Plėsti priežiūros paslaugas 
c) Geresnė derinimo politika moterims ir vyrams  

3. Skatinti vienodą vyrų ir moterų dalyvavimą priimant sprendimus;

a) Moterys politikoje 
b) Moterys ir ekonominiai sprendimai 
c) Moterys moksle ir technologijose 

4. Kova su lyčių smurtu ir prekyba žmonėmis 

a) Kova su lyčių smurtu 
b) Kova su prekyba žmonėmis 

5. Griauti visuomenės lyčių stereotipus

a) Lyčių stereotipų naikinimas švietime, mokyme ir kultūroje 
  

1 COM(2006)92.
2 SEC(2006)275.
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b) Lyčių stereotipų naikinimas darbo rinkoje 
c) Lyčių stereotipų naikinimas žiniasklaidoje.

6. Lyčių lygybės skatinimas už ES ribų

a) ES teisės aktų įgyvendinimas narystės siekiančiose, kandidatėse ir galimose 
kandidatėse šalyse1

b) Lyčių lygybės skatinimas Europos kaimynystės politikos (EKP), išorės santykių 
ir plėtros politikos srityse 

2. Poveikio analizė

Europos Komisijos parengtoje poveikio analizėje aiškiai pripažįstama, kad neįmanoma iš 
anksto nustatyti, kokie bus siūlomų veiksmų padariniai, ir todėl apsiribojama tik surinkti į 
vieną tekstą visus gairėms parengti reikiamus dokumentus.

B. ANKSTESNĖ PROGRAMOS STRATEGIJA

Bendrijos 2001–2005 m. moterų ir vyrų lygybės programos strategijoje buvo nustatytos 
prioritetinės sritys ir pagrindiniai veiksmai. Taryba, pasikonsultavusi su Parlamentu, 
patvirtino strategijai Bendrijos teikiamos finansinės paramos programą.

1. Prioritetiniai tikslai: 

– Skatinti ekonominę lygybę 
– Skatinti dalyvavimo ir atstovavimo lygybę 

– Skatinti moterų ir vyrų teisių prieigos bei naudojimosi jomis lygybę  
– Skatinti pilietinio gyvenimo lygybę 

– Skatinti vaidmenų vystymą ir stereotipų naikinimą.

2. Vertinimas:

Įgyvendinant programos strategiją Komisija atliko jos vertinimą2, kurį ji panaudojo ir 
nustatydama gairių poveikį. Atliekant šį vertinimą buvo apsiribota iki 2004 m. pabaigos 
atliktų programos veiksmų išvardijimu. 

Analizėje, kuria remiasi poveikio vertinimas (parengta išorės ekspertų3), buvo apibrėžta 
keletas rekomendacijų: pagerinti programos strategijos skaidrumą ir pagrįstumą, įvairių 
prioritetų sinergiją, teigiamų rezultatų ir pažangiosios praktikos platinimą.

  
1 Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija ir Juodkalnija, įskaitant Kosovą. Taip pat žr. COM(2005)561.
2 SEC(2004)147.
3 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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Šios rekomendacijos aiškiai nurodo, kad reikia pagerinti Komisijos planavimo, įgyvendinimo 
ir vertinimo ciklą. Pranešėjas pabrėžė, kad šis pagerinimas yra prioritetinė užduotis. 

C. PRIORITETINĖS ATASKAITOS TEMOS

Požiūris: dalykimės teisėmis!

Pranešėja siūlo sutelkti gairių dėmesį į pagrindines moters teises, siekiant paskatinti Europos 
piliečius įsisavinti lyčių lygybės koncepciją. Bendrijos lygių galimybių politika nėra tik 
Sutarties nustatytų kompetencijų vaisius. Visų pirma ji yra poreikio laikytis moters žmogaus 
teisių išraiška. Šiuo požiūriu siekiama Sąjungai ir valstybėms narėms grąžinti politinį polėkį ir
nustatyti aiškią lyties svarbos integracijos apibrėžtį, – pagrindinių teisių priemonių 
metodologiją.

Šiuo požiūriu gairės yra veiklos ir pasiūlymų instrumentas, kuriuo siekiama tikros moterų ir 
vyrų lygybės ir kuris remiasi pagrindinėmis teisėmis.

Pirmas žengtinas žingsnis yra pasiūlyme išvardytų direktyvų įgyvendinimo įvertinimas, kurio 
reikia siekiant tiksliai apibrėžti diskriminacijos reiškinį, jo dydį, kontūrus, įvairius valstybių 
narių pagal jų ypatybes išskirtus sprendimus.

Išskirtinis dėmesys skiriamas moterims imigrantėms, kurios dažnai susiduria su 
sunkiausiomis diskriminacijos formomis, dar labiau apsunkinančiomis visišką jų integraciją ir 
prieigą prie pagrindinių paslaugų, pvz., sveikatos srities paslaugų ir išsilavinimo. Pranešėja 
siūlo suvienyti pastangas ir žinias, kurios yra emancipacijos rodiklis. Galime tikėtis, kad šios 
žinios taps būtinybe ir leis tarp moterų išplatinti bent jau informaciją apie nepaneigiamas jų 
pačių teises ir išmokti kalbą.

Įtraukti lyčių aspektą į valstybių narių biudžetus

Lyčių aspekto įtraukimas į valstybių narių biudžetus yra naudingiausias, bet mažiausiai 
naudojamas lygių galimybių taikymo viešojoje politikoje būdas, pagrindinė Europos lygių 
galimybių įgyvendinimo priemonė. Dėl šios priežasties gairės neturi apsiriboti tik 
įgyvendinamumo tyrimų planavimu, juolab kad juos jau suplanavo patariamasis lygių 
galimybių komitetas, bet rengti bandomuosius projektus ir pasiūlyti vienintelį lyčių aspekto 
integravimo valstybių narių biudžetuose metodą, užtikrinantį vienodą pažangiausių praktikų 
paplitimą. 

Lisabonos strategija ir šeimos bei profesinio gyvenimo derinimas

Laipsniška moterų užimtumo plėtra yra labai svarbi siekiant įgyvendinti Lisabonos 
uždavinius. Vis dėlto tam, kad moterys galėtų patekti ir išlikti darbo rinkoje, turi būti 
panaikintos visos dar egzistuojančios diskriminacijos formos, tokios kaip atlyginimų 
skirtumas, nevienodų pensijos režimų taikymas, silpnas vyrų dalyvavimas dalijantis
atsakomybe šeimoje.

Pranešėja siūlo vadovaujantis Lisabonos strategija įvertinti visas galimas diskriminacijos 
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apraiškų sritis, nuo išsilavinimo iki pensijos. Tokie veiksmai kaip direktyvos dėl atlyginimų 
lygybės, direktyvos dėl tėvystės atostogų peržiūrėjimas ir naujų uždavinių dėl nesavarankiškų 
asmenų priežiūros ir pagalbos jiems svarstymas, viena vertus, gali palengvinti įsidarbinimą ir, 
kita vertus, leisti moterims įsitvirtinti darbo rinkoje, pvz., suderinus vaidmenis. 

Todėl pranešėja siūlo, kad kiekviena valstybė narė paskirtų pareigūną, atsakingą už lyčių 
lygybės klausimus, vadinamąjį „poną arba ponią Lisaboną“, kuris, įgyvendindamas ir 
peržiūrėdamas strategiją, užtikrintų, kad lyties aspektas būtų tikrai įtrauktas, ir stengtųsi, kad 
politikoje būtų visuomet atsižvelgiama į lyčių lygybę.

Dalyvavimas ir stereotipai

Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato iniciatyva 
sukurti duomenų bazę apie moterų dalyvavimą priimant sprendimus yra pirmasis konkretus 
žingsnis, kuriuo siekiama priimti šios srities Bendrijos ir valstybių narių iniciatyvas. 

Pateikti duomenys atspindi labai nevienodą padėtį, įvairių atskirų šalių sektorių procentai 
labai skiriasi. Pranešėja ragina Komisiją ir toliau imtis tokio pobūdžio veiksmų, kurie skatina 
valstybių narių keitimąsi pažangiausia praktika ir dialogą su ne Europos Sąjungos atstovais, 
radusiais veiksmingus moterų dalyvavimo vadovavimo srityje padidinimo sprendimus. 
Komisija raginama vykdyti vertinimo, platinimo ir sintezės darbą tam, kad Europos 
gyventojams būtų tikrai atstovaujama visais lygiais visų Sąjungos valstybių sprendimo 
priėmimo vietose (įmonės, atstovaujamosios arba vykdomosios valdžios institucijos) ir visose 
Europos Sąjungos institucijose.
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