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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl moterų ir vyrų lygybės – 2008 m.
(2008/2047(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 – 2008 m. 
(Komisijos ataskaita dėl lygybės) (COM(2008)0010),

– atsižvelgdamas į Bendrijos pagrindų strategijos dėl lyčių lygybės programą (2001–2005) 
(COM(2000)0335) ir Komisijos 2000 m., 2001 m., 2002 m., 2004 m., 2005 m., 2006 m. 
ir 2007 m. metines ataskaitas (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071 ir COM(2007)0049),

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 23–24 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo metu 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 lygių galimybių 2006–2010 m. gaires 
(COM(2006)0092),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. balandžio 26 d. rezoliuciją dėl moterų su negalia padėties 
ES1,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl moterų imigracijos2,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės gairių 
(2006–2010 m.)3,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės ES 
(2007 m.)4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl moterų vaidmens pramonėje5,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl moterų padėties ES kaimo 
vietovėse6,

– atsižvelgdamas į Moterų ir vyrų lygių galimybių patariamojo komiteto nuomonę dėl 
darbo užmokesčio skirtumo, priimtą 2007 m. kovo 22 d.,

                                               
1 OL C 74 E, 2008 3 20, p. 742.
2 OL C 313 E, 2006 12 20, p. 118.
3 OL C 301 E, 2007 12 13, p. 56.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0423.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0019.
6 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0094.
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– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 22 d. Europos socialinių partnerių priimtą veiksmų planą 
lyčių lygybės srityje,

– atsižvelgdamas į ES Pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo nuostatas2, ir ypač į 16 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

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

A. A. kadangi moterų ir vyrų lygybė yra esminė Europos Sąjungos teisė ir principas, kuris 
buvo pripažintas Europos bendrijos steigimo sutartyje ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, kadangi, nepaisant pastebimos pažangos šioje srityje, tebėra daug moterų 
ir vyrų nelygybės,

B. kadangi smurtas prieš moteris yra pagrindinė moterų ir vyrų lygybės kliūtis ir kartu 
labiausiai paplitusi žmogaus teisių pažeidimo forma, kuriai nėra geografinių, ekonominių 
ar socialinių ribų, kadangi nuo smurto nukentėjusių moterų skaičius kelia nerimą,

C. kadangi užimtumo skirtumai tarp lyčių rodo nuolatinę kiekybinę ir kokybinę nelygybę 
tarp vyrų ir moterų,

D. kadangi darbo užmokesčio skirtumas nuo 2003 m. išlieka toks pat ir yra 15 %, o nuo 
2000 m. jis sumažėjo tik vienu punktu,

E. kadangi sektorių ir profesinis susiskaidymas pagal lytis nemažėja, o tam tikrose šalyse 
netgi didėja,

F. kadangi moterų dalyvavimas sprendimų priėmime yra lemiamas vyrų ir moterų lygybės 
rodiklis, kadangi moterų vadovių skaičius įmonėse išlieka pastovus, o politikoje šis 
skaičius didėja labai lėtai,

G. kadangi išlieka nelygybė dėl vis gyvuojančių stereotipų, susijusių su moterų išsilavinimu 
ir profesinėmis galimybėmis,

H. kadangi Lisabonos tikslus, susijusius su ekonomikos ir socialinės rinkos ekonomikos 
skatinimu, bus galima pasiekti tik visapusiškai išnaudojant didelį moterų potencialą darbo 
rinkoje,

I. kadangi daug išbandymų ir sunkumų moteris paveikia labiau nei vyrus, ypač užimtumo 
kokybė, darbas ne visą darbo dieną ir laikinas darbas, situacija, kai sutuoktiniai vienas 
kitam padeda žemės ūkyje, taip pat didesnė neturto rizika, 

J. kadangi kai kurios moterų grupės dažnai susiduria su keletu problemų iš karto (ir kartu su 

                                               
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
2 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.



PR\721994LT.doc 5/7 PE405.444v01-00

LT

dviguba diskriminacija), – ypač moterys su negalia, moterys, atsakingos už priklausomus 
asmenis, pagyvenusios, tautinėms mažumoms priklausančios ar imigrantės moterys, ir jų 
sąlygos toliau blogėja,

K. kadangi profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo derinimas yra tiek moterų, tiek vyrų 
neišspręsta problema,

L. kadangi socialiniai partneriai yra svarbūs nustatant veiksmus, skirtus lyčių lygybei 
skatinti Europos, nacionaliniu, regioniniu lygiu, sektoriuose ir įmonėse,

M. kadangi teisė į tėvystės atostogas suteikia galimybę vyrams prisiimti dalį šeimos 
įsipareigojimų ir taip skatina vyrų ir moterų lygybę, 

N. kadangi siekiant, kad moterys ir vyrai lygiomis teisėmis dalyvautų darbo rinkoje, 
svarbiausia sudaryti atitinkamas sąlygas naudotis vaikų, pagyvenusių žmonių ir kitų 
išlaikytinių priežiūros paslaugomis,

O. kadangi struktūrinių fondų taisyklėse teigiama, jog valstybės narės ir Komisija turi 
užtikrinti, kad moterų ir vyrų lygybė ir lyčių integracijos aspektai būtų skatinami įvairiais 
fondų paramos įgyvendinimo etapais,

1. pritaria Komisijos ataskaitai ir dar kartą pabrėžia dvigubą lygybės aspekto integravimo 
ES mastu prigimtį – viena, užtikrinti moterų ir vyrų lygybę visose politikos srityse, ir, 
antra, imtis tikslinių priemonių, kurios padėtų sustabdyti moterų diskriminaciją, įskaitant 
informacines kampanijas, keitimąsi geriausia praktika, dialogus su visuomene ir viešojo 
bei privataus sektorių partnerystės iniciatyvas;

2. pabrėžia kovos su prievarta prieš moteris svarbą siekiant moterų ir vyrų lygybės, todėl 
ragina valstybes nares ir Komisiją imtis bendrų veiksmų šiuo klausimu; ragina Komisiją 
ieškoti naujų kovos su prievarta prieš moteris priemonių; 

3. mano, kad apskritai nepakankamai moterų dalyvauja sprendimų priėmime nacionaliniu ir 
ES lygiu, todėl ragina Komisiją, valstybes nares ir politines partijas apsvarstyti, kokiais 
veiksmais būtų galima pagerinti situaciją;

4. pabrėžia moterų dalyvavimo politikoje bei sprendimų priėmime ir jų įsitraukimo į 
nevyriausybines organizacijas ir pilietinę veiklą tarpusavio santykį; taigi, ragina Komisiją 
ir valstybes nares remti veiksmus, skatinančius tokią veiklą;

5. yra sunerimęs dėl nepakankamos pažangos užmokesčio pagal lytį skirtingumo srityje per 
keletą pastarųjų metų, todėl ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti strategijas ir 
veiksmus šioje srityje ir nuspręsti, kas galėtų pagerinti situaciją – ar naujų priemonių 
sukūrimas, ar naujas požiūris į jau esamas; pabrėžia koordinuotų veiksmų svarbą, ypač 
Europos ekonomikos ir darbo vietų kūrimo strategijos bei bendrų lankstumo ir užimtumo 
principų vystymo kontekste;

6. yra susirūpinęs dėl pastovaus neatitikimo tarp moterų ir vyrų išsilavinimo lygio ir 
situacijos darbo rinkoje, kadangi moterys uždirba mažiau už vyrus ir lėčiau kyla karjeros 
laiptais, tačiau jos mokosi geriau už vyrus; ragina Komisiją ir valstybes nares ištirti šios 
problemos priežastis ir surasti jos sprendimo būdus;
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7. ragina Komisiją ir valstybes nares deramai kovoti su stereotipais švietimo, užimtumo, 
žiniasklaidos priemonių srityje ir pabrėžti vyrų vaidmenį skatinant lygybę;

8. pabrėžia, kaip svarbu moterims suteikti galią pačioms atsakyti už savo seksualines ir 
reprodukcijos teises; todėl skatina veiksmus, gerinančius moterų galimybes naudotis 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis ir informuojančius apie jų teises ir 
teikiamas paslaugas;

9. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis tolesnių veiksmų, kurie palengvintų moterų 
prieigą prie darbo rinkos, dalyvavimą joje ir pagerintų užimtumo kokybę, ypatingą 
dėmesį skiriant visą gyvenimą trunkančio mokymosi programoms, kurios būtų sukurtos 
specialiai šiam tikslui; ragina Komisiją tam naudoti Europos struktūrinių fondų lėšas;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares atkreipti dėmesį į situaciją, kai sutuoktiniai padeda 
vienas kitam žemės ūkyje – lyčių lygybės požiūriu ir turint omeny faktą, kad moterys 
tokioje situacijoje yra pažeidžiamesnės už vyrus;  

11. ragina valstybes nares tobulinti bendros nuosavybės teisinę bazę, kuri leistų visiškai 
pripažinti moterų teises žemės ūkio sektoriuje, užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą ir 
pripažinti jų darbą;

12. ragina valstybes nares skatinti moterų verslumo pramonėje rėmimo programas ir 
finansiškai remti moterims priklausančių įmonių kūrimąsi;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares atkreipti ypatingą dėmesį į labiau pažeidžiamų moterų 
grupių poreikius, ypač moterų su negalia, moterų, atsakingų už priklausomus asmenis, 
pagyvenusių, tautinėms mažumoms priklausančių ar imigrančių moterų, ir teikti 
pirmenybę ieškant tikslinių priemonių šiems poreikiams patenkinti;

14. pritaria Komisijos ir socialinių partnerių konsultacijoms, kurių metu siekiama pagerinti 
teisinius ir neteisinius aktus, reguliuojančius profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo 
derinimą; laukia šių konsultacijų ir jų metu pateiktų pasiūlymų analizės, ypač pasiūlymų 
dėl motinystės, vaiko priežiūros, tėvystės, įvaikinimo atostogų ir atostogų 
priklausomiems šeimos nariams prižiūrėti;

15. ragina valstybes nares pasiūlyti specialias priemones, kuriomis būtų galima kovoti su 
moterų ir vyrų nelygybe, lemiama dėl motinystės atostogų ar atostogų priklausomiems 
šeimos nariams prižiūrėti daromų pertraukų darbinėje veikloje bei sumažinti jų keliamą 
neigiamą poveikį karjerai, užmokesčiui ir pensijoms;

16. pabrėžia, kad profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo derinimas yra vienas iš 
pagrindinių veiksnių užimtumo lygio didėjimui ir ragina Komisiją kaupti ir skleisti 
geriausios praktikos pavyzdžius, kurie padėtų užtikrinti tinkamą profesinio ir asmeninio 
gyvenimo balansą ir skatintų vyrus aktyviau dalyvauti šeimos gyvenime;

17. prašo valstybes nares, regionines ir vietines valdžios tarnybas pagerinti vaikų ir 
priklausomų asmenų priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumą, kokybę ir galimybes jomis 
pasinaudoti, atsižvelgiant į Barselonos tikslus, ir užtikrinti, kad šių įstaigų darbo laikas 
būtų suderintas su moterų ir vyrų, kurie rūpinasi vaikais ar priklausomais asmenimis ir 
dirba visą darbo dieną, darbo laiku;
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18. ragina atsakingus įmonių atstovus į personalo valdymo planus įtraukti lanksčias šeimos 
politikos priemones, padedančias po pertraukos darbe abiejų lyčių darbuotojams sugrįžti į 
darbą;

19. atkreipia Komisijos ir valstybių narių dėmesį į skurdo feminizavimą, t.y. kad moterys, 
ypač pagyvenusios moterys ir vienišos mamos, rizikuoja patirti socialinę atskirtį ir 
skurdą, ir ragina parengti priemones šiai tendencijai sustabdyti;

20. prašo Komisiją ir valstybes nares plėtoti mokymo ir įgyvendinimo priemones, kurios 
visiems susijusiems subjektams leistų integruoti lyčių lygybės aspektą į savo veiklos 
sritis, įskaitant specialaus politikos poveikio moterims ir vyrams vertinimą;

21. ragina valstybes nares, regionines ir vietines valdžios tarnybas užtikrinti, kad esamos 
priemonės, pavyzdžiui, Komisijos parengti vadovėliai dėl lyčių aspekto integravimo į 
užimtumo politiką, būtų veiksmingai naudojamos;

22. sveikina Europos lyčių lygybės instituto įkūrimą ir Administracinės tarybos narių 
paskyrimą, po kurio Institutas turi sprendimų priėmimo instituciją; tačiau nerimauja dėl 
to, kad Komisija delsia paskirti Instituto direktorių, ir ragina ištaisyti susidariusią padėtį;

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


