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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo 
taikymo
(2008/2012(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 192 straipsnio 2 pastraipą,

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

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kovoti su moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumu“ (COM(2007)0424),

– atsižvelgdamas į Komisijos užimtumo, socialinių santykių ir lyčių lygybės sričių teisės 
ekspertų tinklo ataskaitą,

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės paktą, priimtą 2006 m. kovo 23 ir 24 d. Briuselio 
Europos Vadovų Tarybos,

– atsižvelgdamas į Europos Teisingumo Teismo bylas, pagrįstas EB sutarties 141 straipsniu,

– atsižvelgdamas į Europos socialinių partnerių veiksmų planą lyčių lygybės srityje,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės gairių 
2006–2010 m.1 ir į 2008 m. rugsėjo ... d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės (2008) 
(2008/2047(INI))2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 39 ir 45 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi moterys Europos Sąjungoje uždirba vidutiniškai 15 % mažiau, o privačiame 
sektoriuje – iki 25 % mažiau nei vyrai; kadangi moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumas valstybėse narėse yra 4–25 % ir pastebimai nemažėja,

B. kadangi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo esama, nepaisant svarbių teisės aktų, 
galiojančių ilgiau kaip 30 metų, ir jam mažinti skirtų priemonių bei išteklių,

C. kadangi visose valstybėse narėse mergaičių mokymosi mokykloje rezultatai geresni nei 
berniukų ir daugiau jų įgyja aukštąjį išsilavinimą, tačiau darbo užmokesčio skirtumas dėl 
to nemažėja,

                                               
1 OL C 301 E, 2007 12 13, p. 56.
2 Dar nepriimtas tekstas.
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D. kadangi darbo užmokesčio skirtumo priežastys yra tiesioginė ir netiesioginė 
diskriminacija, taip pat socialiniai ir ekonominiai veiksniai, darbo rinkos segregacija ir 
bendra darbo užmokesčio struktūra, be to, darbo užmokesčio skirtumas susijęs su įvairiais 
teisiniais, socialiniais ir ekonominiais veiksniais, kurie apima platesnę sritį nei vienodo 
užmokesčio už vienodą darbą klausimas,

E. kadangi darbo užmokesčio skirtumo mažinimas buvo vienas iš Lisabonos ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos tikslų, tačiau dauguma valstybės narių jam skyrė 
nepakankamai dėmesio,

F. kadangi, patobulinus ES teisinę sistemą, valstybės narės ir socialiniai partneriai gebėtų 
geriau nustatyti svarbiausias priežastis, dėl kurių neišnyksta moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumas,

G. kadangi profesijos ir pareigos, kuriose dominuoja moterys, paprastai vertinamos mažiau 
už profesijas ir pareigas, kuriose dominuoja vyrai, ir tai ne visada galima paaiškinti 
objektyviais kriterijais,

H. kadangi, remiantis turimais duomenimis, moterų įgyta kvalifikacija ir patirtis yra 
finansiškai mažiau atlyginamos nei vyrų; kadangi taikant „vienodo užmokesčio už 
vienodos vertės darbą“ principą taip pat reikia iš naujo apibrėžti socialinius vaidmenis, 
kurie iki šiol buvo tendencingai vertinami pagal lyčių stereotipus,

I. kadangi darbo užmokesčio skirtumas daro didelę įtaką moterų ekonominei ir socialinei 
padėčiai tiek dirbant, tiek pasibaigus darbingam amžiui, todėl moterys patiria didesnę 
skurdo riziką ir yra labiau ekonomiškai priklausomos nei vyrai,

J. kadangi Parlamentas ne kartą ragino Komisiją imtis darbo užmokesčio skirtumo 
mažinimo iniciatyvų, įskaitant galiojančių teisės aktų persvarstymą,

K. kadangi 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/54/EB dėl 
moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei 
profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija)1 teigiama, kad vienodo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą principas yra esminė ir neatsiejama 
acquis communautaire dalis, įskaitant Teisingumo Teismo precedentų teisę 
diskriminacijos dėl lyties bylose, todėl tikslinga numatyti tolesnes šio principo 
įgyvendinimo galimybes,

L. kadangi Komisija, kaip pranešama minėtame komunikate „Kovoti su moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumu“, 2008 m. atlieka ES vienodo darbo užmokesčio teisinės sistemos 
analizę, kurioje turėtų dalyvauti visos suinteresuotosios šalys; kadangi šios analizės 
rezultatus reikėtų tinkamai paskelbti visuomenei,

M. kadangi laikomasi Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, kad 
nebūtų ruošiamas joks pasiūlymas,

                                               
1 OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
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1. prašo Komisijos iki 2009 m. gruodžio 31 d. pagal EB sutarties 141 straipsnį Parlamentui 
pateikti teisės akto dėl galiojančių teisės aktų, susijusių su vyrų ir moterų vienodo darbo 
užmokesčio principo taikymu, persvarstymo pasiūlymą atsižvelgiant į pridedamas 
išsamias rekomendacijas1;

2. tvirtina, kad rekomendacijos nepažeidžia subsidiarumo principo ir pagrindinių piliečių 
teisių;

3. mano, kad prašomas pateikti pasiūlymas neturės finansinių padarinių;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas 
Komisijai ir Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

                                               
1 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyva 75/117/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo (OL L 45 1975 2 19, p. 19) prijungta prie Direktyvos 
2006/54/EB. Pagal Direktyvos 2006/54/EB nuostatas Direktyva 75/117/EEB panaikinama nuo 2009 m. 
rugpjūčio 15 d.; ši data taip pat yra direktyvos įgyvendinimo galutinis terminas.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS: IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS 
DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

Rekomendacija Nr. 1. APIBRĖŽIMAI

Direktyvos Nr. 2006/54 naujoje redakcijoje pateiktame vienodo darbo užmokesčio apibrėžime 
pakartotos Direktyvos 75/117 nuostatos. Siekiant nustatyti tikslesnes kategorijas kaip vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumo (toliau – DUS) mažinimo priemones, svarbu išsamiau 
apibrėžti įvairias sąvokas, kaip antai:
- DUS;
- tiesioginė darbo užmokesčio diskriminacija;
- netiesioginė darbo užmokesčio diskriminacija;
- pensijos skirtumas įvairiose pensijų sistemų pakopose, pvz., einamųjų įmokų pensinio 
draudimo sistemose, profesinių pensijų sistemose (taip darbo užmokesčio skirtumas išlieka ir
sulaukus pensinio amžiaus).

Rekomendacija Nr. 2. PADĖTIES ANALIZĖ IR REZULTATŲ SKAIDRUMAS

2.1. Ribotos darbdavių ir darbuotojų žinios apie įmonėje esamus arba galimus darbo 
užmokesčio skirtumus ir nepakankamas jų sąmoningumas kliudo įgyvendinti Sutartyje ir 
galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintą lygybės principą.

2.2. Todėl ypač svarbu nustatyti privalomą reguliarų įmonių (pvz., įmonių, kuriose dirba ne 
mažiau kaip 20 darbuotojų) darbo užmokesčio auditą ir jo rezultatų viešą paskelbimą.

2.3. Šiuos rezultatus darbdaviai turėtų pateikti darbuotojams ir jų atstovams kaip darbo 
užmokesčio statistinius duomenis pagal lytį. Šie duomenys turėtų būti renkami kiekvienos 
valstybės narės sektorių ir nacionaliniu lygmenimis.

Rekomendacija Nr. 3. DARBO VERTINIMAS

3.1. Yra paplitęs stereotipais grindžiamas moterims nepalankus požiūris į darbo vertę: 
pavyzdžiui, fizinė jėga vertinama labiau nei tarpasmeniniai įgūdžiai ar atsakomybė.

3.2. Todėl Komisijos iniciatyvoje reikėtų skirti dėmesio valstybių narių įsipareigojimui 
pradėti lyties atžvilgiu neutralius darbo vertinimus, taip suteikiant galimybę darbdaviams ir 
darbuotojams atpažinti galimą darbo užmokesčio diskriminaciją, grindžiamą tendencingu 
darbo užmokesčio sistemos apibrėžimu; kartu reikėtų gerbti valstybių narių nacionalinius 
įstatymus ir tradicijas, susijusias su darbo santykių sistema. Be to, tokie darbo vertinimo 
elementai turėtų būti skaidrūs ir prieinami visoms suinteresuotosioms šalims, darbo 
inspekcijoms ir lygybės įstaigoms.
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Rekomendacija Nr. 4: LYGYBĖS ĮSTAIGOS

Lygybės įstaigos turėtų atlikti išskirtinį vaidmenį mažinant DUS: reikėtų suteikti joms 
galimybę stebėti ir, kai įmanoma, veiksmingiau ir labiau nepriklausomai užtikrinti lyčių 
lygybės teisės aktų taikymą.

 Lygybės įstaigos turėtų didinti savo vaidmenį:
- remdamos ir konsultuodamos darbo užmokesčio diskriminacijos aukas;
- atlikdamos nepriklausomus darbo užmokesčio skirtumo tyrimus;
- skelbdamos nepriklausomas ataskaitas ir teikdamos rekomendacijas bet kokiais darbo 
užmokesčio diskriminacijos (tiesioginės ir netiesioginės) klausimais.

Rekomendacija Nr. 5. SOCIALINIS DIALOGAS

Būtina toliau tikrinti kolektyvines sutartis, taikomas darbo užmokesčio sistemas ir darbo 
vertinimo sistemas, daugiausia atsižvelgiant į tai, kaip vertinami ne visą darbo dieną dirbantys 
darbuotojai, taip pat darbuotojai, dirbantys pagal kitus netipiškus darbo susitarimus arba 
gaunantys papildomas išmokas ar premijas (pastarosios dažniau skiriamos vyrams nei 
moterims). Valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis arba 
praktiką, turėtų skatinti socialinius partnerius rinktis neutralius lyties atžvilgiu darbo 
vertinimus, taip suteikiant galimybę darbdaviams ir darbuotojams atpažinti galimą darbo 
užmokesčio diskriminaciją, pagrįstą tendencingu darbo užmokesčio sistemos apibrėžimu.

Rekomendacija Nr. 6. SANKCIJOS

6.1. Akivaizdu, kad šios srities teisės aktų veiksmingumas dėl įvairių priežasčių yra ribotas, 
todėl Komisija ir valstybės narės, atsižvelgdamos į tai, kad vien teisės aktais šios problemos 
visiškai išspręsti neįmanoma, turėtų apsvarstyti galimybę paremti galiojančius teisės aktus 
tinkamų rūšių sankcijomis.

6.2. Svarbu, jog valstybės narės reikiamomis priemonėmis užtikrintų, kad „vienodo 
užmokesčio už vienodos vertės darbą“ principo pažeidėjams būtų taikomos tinkamos 
sankcijos.

6.3. Primenama, kad pagal Direktyvos Nr. 2006/54 naują redakciją valstybės narės jau yra 
įpareigotos nustatyti kompensaciją arba žalos atlyginimą (III antraštinės dalies 
„Horizontaliosios nuostatos“ 1 skyriaus 18 straipsnis) ir sankcijas (3 skyriaus „Bendrosios 
horizontalios nuostatos“ 25 straipsnis), kurios būtų „veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios“. Tačiau, siekiant užkirsti kelią vienodo darbo užmokesčio principo 
pažeidimams, šių nuostatų nepakanka, todėl siūloma:

- iš anksto nenustatyti kompensacijos arba žalos atlyginimo didžiausios sumos;

- į nuobaudų sumas įtraukti kompensaciją diskriminacijos aukai;

- taikyti administracines baudas (pvz., kai nepateikiama arba neatliekama darbo užmokesčio 
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statistinių duomenų pagal lytį analizė (pagal Rekomendaciją Nr. 2), kurios reikalauja darbo 
inspekcijos;

- atimti teisę į valstybės paramą, subsidijas (įskaitant valstybių narių valdomą ES 
finansavimą) ir teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kaip jau numatyta direktyvose 
2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos („perkančiosios organizacijos gali 
nustatyti specialias sąlygas, susijusias su sutarties įvykdymu <...> [kurios] visų pirma gali 
būti susijusios su socialinėmis ir aplinkos apsaugos reikmėmis“).
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio lygybei taikoma plataus masto ES teisinė sistema, tačiau 
jos poveikis priklauso nuo veiksmingo įgyvendinimo, kurį pasiekti gali būti sunku.
Duomenys rodo, kad vyrų ir moterų darbo užmokestis tebesiskiria. Remiantis naujausiais 
duomenimis, vyrų ir moterų valandinis bruto darbo užmokestis skiriasi 15 %, privačiame 
sektoriuje – 25 %. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą (DUS) neretai bandoma 
paaiškinti darbuotojų individualiais amžiaus, išsilavinimo ir patirties skirtumais. Tačiau yra 
įrodymų, kad šie skirtumai turi palyginti mažai įtakos vyrų ir moterų DUS.

Kadangi skirtumai, susiję su individualiomis darbuotojo savybėmis, mažėja visoje ES, nors 
kai kuriose šalyse tebėra svarbūs, vyrų ir moterų DUS, atrodo, labiau sietinas su profesinės 
segregacijos mastu ir darbo užmokesčio struktūros poveikiu. Dėl DUS nelankstumo ir 
pastovumo, siekiant įgyvendinti teisės aktus ir šalinti darbo rinkos segregaciją, būtina taikyti 
įvairiapusę politiką.
Ekspertai pritaria, kad galiojantys teisės aktai mažina atvirą tiesioginę darbo užmokesčio 
diskriminaciją dėl lyties. Tačiau atrodo, kad problema yra netiesioginė diskriminacija, dėl 
kurios skiriasi vyrų ir moterų darbo užmokestis tuose sektoriuose, kuriems būdinga didelė 
segregacija. Teisės aktai yra veiksmingesni kovojant su tiesiogine diskriminacija ir 
nepakankamai veiksmingi šalinant darbo užmokesčio skirtumą, atsiradusį dėl moterų ir vyrų 
ekonominės segregacijos. Teisinės sistemos vertinimo rezultatai rodo, kad teisės aktai dėl
DUS mažinimo yra skirtingi. Direktyva 75/117/EEB ir Direktyvos 54/2006/EB nauja 
redakcija pagrįstos iš esmės skirtingais pamatiniais principais: 1975 m. vyrų ir moterų DUS 
buvo laikomas ekonominės konkurencijos problema kaip „bendrosios rinkos kūrimo ir 
veikimo neatsiejama dalis“, o 2006 m. direktyva grindžiama „vienodo vertinimo ir lygių 
galimybių principu“.

Tačiau šių teisės aktų taikymo sritis strictu senso yra tokia pati – išsiaiškinti nepakankamo 
veiksmingumo priežastis.

Šiuo pranešimu siekiama paremti galiojančias teisines nuostatas atsižvelgiant į tai, kad šios 
rūšies teisės aktai veikiausiai neturės jokio poveikio ekonominei segregacijai.

Remiantis daugeliu Europos Teisingumo Teismo sprendimų galima nustatyti esminį darbo 
užmokesčio apibrėžimo pasikeitimą. Labai pasikeitė (taip pat ir dėl kovos su diskriminacija 
politikos įtakos) susijusi procedūra ir galimos teisės gynimo priemonės.
Kartu su teisės aktais galima nustatyti tris pagrindines politikos kryptis:

1) vienodo darbo užmokesčio politika, kuria siekiama kovoti su tiesiogine ir netiesiogine 
diskriminacija,

2) lygių galimybių politika, kuria siekiama derinti šeimą su profesiniu gyvenimu, taigi 
didinamas dalyvavimo darbo rinkoje tęstinumas,

3) darbo užmokesčio politika, kuria siekiama mažinti darbo užmokesčio nelygybę ir gerinti 
atlyginimą už menkai apmokamus darbus ir darbus, kuriuos paprastai atlieka moterys.
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Veiksmingas politikos derinimas priklauso nuo nacionalinių ypatumų ir pagrindinių 
priežasčių, dėl kurių skiriasi moterų ir vyrų darbo užmokestis.

Nacionalinės ataskaitos, kurias pateikti paprašė Komisija, rodo, kad kai kuriose valstybėse 
narėse moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo problemai neskiriama pakankamai dėmesio 
visuomenės diskusijose ir politinėje darbotvarkėje. Viena didžiausių įvardytų problemų yra 
tai, kad niekas nenori prisiimti tikros „atsakomybės“ už šią problemą, nes niekas nesijaučia 
atsakingas už tai, kad būtų panaikintas vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas1.
Tolesnis darbo užmokesčio nustatymo decentralizavimas gali sunkinti pasekmes, kurios bus 
juntamos ateityje. Valstybėse narėse, kuriose socialiniai partneriai yra silpni, mažėja 
profesinių sąjungų vaidmuo arba nevyksta derybos dėl darbo užmokesčio, padėtis gali būti 
sunkesnė. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas gali didėti, jei bus toliau laikomasi 
individualių darbo sutarčių tvarkos, neteikiant jokios informacijos apie atlyginimą už kitą 
panašų darbą.

Akivaizdu, kad vien gerinant galiojančius teisės aktus nepavyks išspręsti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemos. Tačiau šią vieną iš labiausiai ilgalaikių problemų, susijusių 
su lyčių lygybe, galima išspręsti veiksmingai derinant įvairią politiką, įskaitant daugiau bei 
veiksmingesnių teisės aktų priėmimą ir aiškų atsakomybės sričių nustatymą. Tai, kad 
tebegalioja prieš daugiau kaip 30 metų priimtas teisės aktas, kuris neduoda pakankamai gerų 
rezultatų, yra aiškus ženklas, kad reikia tobulinti teisės aktus, pirmiausia didinant jų 
veiksmingumą.

                                               
1 A gender pay gap – Origins and policy responses. A comparative review of 30 European countries, EK, 
2006 m.
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