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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje – 2007 m.
(2007/2065(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 2 dalį ir 141 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl moterų ir vyrų lygybės – 2007 m. 
(COM(2007)0049),

– atsižvelgdamas į Bendrijos pagrindų strategiją dėl lyčių lygybės (2001–2005 m.) 
(COM(2000)0335) ir Komisijos 2000 m., 2001 m., 2002 m., 2003 m., 2004 m., 2005 m., 
ir 2006 m. metines ataskaitas COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044 ir COM(2006)0071),

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos priimtą Europos lyčių 
lygybės paktą,

– atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 4 d. už lyčių lygybės politiką atsakingų ES valstybių 
narių ministrų priimtą bendrą deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Moterų ir vyrų lygybės gaires 2006–2010 m. (COM (2006)0092),
– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 22 d. Europos socialinių partnerių priimtą veiksmų planą 

lyčių lygybės srityje,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir į Regioninės plėtros 
komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto bei 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A6-0000/2007),

A. kadangi Komisija ir valstybės narės pirmiau minėtomis Moterų ir vyrų lygybės gairėmis 
bei Europos lyčių lygybės paktu atnaujino savo įsipareigojimus lyčių lygybės politikai,

B. kadangi Europos demografinės problemos aiškiai susijusios su lyčių aspektu ir lyčių 
lygybės politika yra pagrindinė priemonė šioms problemoms spręsti,

C. kadangi siekiant skatinti moterų patekimą į darbo rinką, grįžimą į ją ir buvimą joje būtina, 
kad moterys ir vyrai derintų profesinį, šeiminį ir asmeninį gyvenimą,

  
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
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D. kadangi susiskaidymas švietimo srityje ir lyčių stereotipai renkantis studijų sritį vis dar 
paplitę ir lyginamuoju požiūriu neigiamai veikia moterų padėtį tam tikruose darbo rinkos 
sektoriuose, ypač tuose, kurie susiję su aukštosiomis technologijomis,

E. kadangi 2006 m. pavasarį Vadovų Taryba dar kartą pripažino, kad lyčių lygybės politika 
yra svarbi ekonomikos augimo skatinimo priemonė, 

F. kadangi Komisijos ataskaitoje pateikiami teigiami duomenys apie moterų užimtumą 
(šešis iš aštuonių milijonų darbo vietų, ES sukurtų nuo 2000 m., užėmė moterys), tačiau 
taip pat teigiama, kad skirtingose amžiaus grupėse užimtumas labai skirtingas,

G. kadangi, palyginti su ankstesne ataskaita, moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas (ES 
šis skirtumas vidutiniškai yra 15 proc.) nepakito, ir tai aiškiai rodo, kad nebuvo tikros 
pažangos įgyvendinant vienodo atlyginimo už vienodos vertės darbą principą, kuris buvo 
nustatytas prieš trisdešimt metų 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyva 75/117/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo 
taikymui, suderinimo1,

H. kadangi 2003 m. Eurobarometro tyrimas parodė, kad pagrindiniai veiksniai, neleidžiantys 
tėvams prisiimti daugiau atsakomybės namuose ir šeimoje, yra ne tik finansiniai, bet ir 
susiję su neigiamų padarinių karjerai baime,

I. kadangi tarp mažų vaikų turinčių moterų dirbančių vidutiniškai yra mažiau nei tarp 
moterų, kurios vaikų neturi, o vyrų padėtis priešinga,

J. kadangi valstybėse narėse, kurios vykdo moterų ir vyrų užimtumo derinimo politiką, 
didesnis gimstamumas, daugiau moterų darbo rinkoje ir didesnis užimtumas,

K. kadangi socialiniai partneriai yra svarbūs nustatant veiksmus, skirtus lyčių lygybei  
skatinti Europos, nacionaliniu, regioniniu lygiu, sektoriuose ir įmonėse ir kadangi 
darbdavių, darbuotojų ir valdžios institucijų partnerystė yra būtina sėkmingos derinimo 
politikos sąlyga,

L kadangi pažangioji patirtis rodo, kad vykdant derinimo veiksmus mikroekonomikos lygiu 
rečiau keičiasi darbuotojai, padaroma mažiau pravaikštų, darbuotojai būna labiau 
įsipareigoję ir našiau dirba, taip pat pritraukiama efektyviai dirbanti ir motyvuota darbo 
jėga,

1. džiaugiasi Komisijos pastangomis stiprinti veiksmus moterų ir vyrų lygybei skatinti;

2. džiaugiasi, kad Komisijos ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama su užimtumu 
susijusiems klausimams, pvz., moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumui, derinimui ir 
direktyvoms dėl vienodo požiūrio, nes moterų ekonominė nepriklausomybė yra vienas 
Moterų ir vyrų lygybės gairių prioritetų;

  
1 OL L 45, 1975 2 19, p. 19.
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3. ragina nustatyti aiškų ir nuolatinį metinių ataskaitų dėl lygybės ir Moterų bei vyrų 
lygybės gairėse nustatytų kriterijų ryšį siekiant įgyvendinti efektyvų lyčių lygybės 
politikos planavimo, priežiūros ir įvertinimo ciklą; ragina Komisiją parengti tokį ciklą;

4. primena savo 2006 m. vasario 2 d. rezoliucijoje dėl vyrų ir moterų lygybės Europos 
Sąjungoje1 pateiktus raginimus Komisijai stebėti, kaip valstybės narės visose politikos 
srityse (ypač užimtumo ir galimybės gauti prekes bei paslaugas) įgyvendina su moterų ir 
vyrų lygybe susijusį „acquis communautaire“; ragina Komisiją šiuo tikslu atlikti tyrimą, 
kaip valstybės narės įgyvendina Bendrijos teisės aktus moterų ir vyrų lygybės požiūriu, ir 
imtis veiksmų, jei Bendrijos teisės aktai neperkeliami ar pažeidžiami;

5. ragina valstybes nares remti Komisiją jai stebint, kaip įgyvendinamos nacionalinės 
priemonės, ir vertinant politikos (ypač tos, kuri susijusi su teisės aktuose numatytomis 
išmokomis ir pensijų sistemomis) veiksmingumą;

6. ragina valstybes nares nustatyti specialias priemones kovai su dėl užimtumo pertraukų 
atsirandančia moterų ir vyrų nelygybe ir sumažinti šių pertraukų neigiamą poveikį 
karjerai, atlyginimams ir pensijoms;

7. džiaugiasi Komisijos inicijuota konsultavimosi su socialiniais partneriais procedūra 
siekiant pagerinti su teisės aktais susijusią ir nesusijusią profesinio, šeiminio ir asmeninio 
gyvenimo derinimo aplinką; ragina Komisiją nedelsiant inicijuoti antrą konsultavimosi 
etapą;

8. ragina Komisiją rinkti informaciją apie pažangiausią patirtį darbo aplinkos srityje, kuria 
naudojantis galima veiksmingai suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą, ir šią informaciją 
skleisti;

9. pabrėžia, kad profesinio, asmeninio ir šeiminio gyvenimo derinimas yra svarbus 
aspektas – jis yra vienas svarbiausių užimtumo didinimo ir visuomenės senėjimo 
stabdymo veiksnių;

10. pabrėžia, kad vienintelė teigiama jėga, leidžianti viso pasaulio moterims panaudoti savo 
galimybes, yra globalizacija;

11. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti kliūtims, kurios trukdo moterims įsidarbinti 
geriausiose darbo vietose, ir įvertinti šio reiškinio struktūrinį aspektą;

12. ragina ypatingą dėmesį skirti etninėms mažumoms priklausančioms moterims, nes jos yra 
diskriminuojamos ir jų bendruomenėse, ir visoje visuomenėje, ir tai didina jų atskirtį;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti keitimąsi pažangiąja patirtimi kovos su 
diskriminavimu darbo rinkoje srityje siekiant lyčių lygybės ir efektyvumo sąveikos 
atsižvelgiant į šalių ypatybes;

14. ragina valstybes nares suvienodinti motinystės ir tėvystės atostogų išmokas siekiant 
užtikrinti, kad moterys nebūtų brangesnė darbo jėga nei vyrai;

  
1 OL C 288 E, 2006 11 15, p. 73.
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15. reiškia susirūpinimą, kad, nepaisant pasiektos pažangos, moterims, ypač vyresnio 
amžiaus ir vienišoms, vis dar gresia atskirtis ir skurdas;

16. ragina valstybes nares imtis veiksmų siekiant nustoti taikyti ilgalaikius įpareigojimus ne 
visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams (tokia padėtis būdinga daugiausia viešajam 
sektoriui),

17. džiaugiasi Komisijos pastangomis siekti 2002 m. Barselonos Europos Vadovų Tarybos 
patvirtintų tikslų, šalinti kliūtis, trukdančias vienodam moterų ir vyrų dalyvavimui darbo 
rinkoje, ir nustatyti, kad iki 2010 m. 90 proc. vaikų nuo trejų metų iki mokyklinio 
amžiaus ir mažiausiai 33 proc. vaikų iki trejų metų amžiaus struktūrinių fondų 
priemonėmis būtų užtikrintas priežiūros paslaugų teikimas; ragina Komisiją 2008 m. 
paskelbti numatytą komunikatą, kuriame būtų nustatyti tolesni veiksmai siekiant šių 
tikslų;

18. ragina Komisiją į būsimas metines ataskaitas dėl moterų ir vyrų lygybės įtraukti 
stojančiųjų į ES šalių ir šalių kandidačių statistiką;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms.


