
P6_TA-PROV(2008)0582
Moterų padėtis Balkanuose 
2008 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų padėties Balkanuose 
(2008/2119(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 ir 49 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į 1979 m.  gruodžio 18 d. JT Generalinėje Asamblėjoje patvirtintą 
konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo,

– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 31 d. patvirtintą JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
Nr. 1325 dėl moterų padėties, taikos ir saugumo,

– atsižvelgdamas į 1993 m. Vienoje vykusios konferencijos žmogaus teisių klausimais 
darbą ir į tai, kad jos metu iškilmingai prisiekta gerbti žmogaus teises bei pasmerktas šių 
teisių nepaisymas vardan siekio laikytis kultūros ir tradicijų,

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 20 d. patvirtintą Briuselio deklaraciją dėl prekybos 
žmonėmis prevencijos ir kovos su ja,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2007 m. parengtas pažangos šalyse kandidatėse ir galimose 
šalyse kandidatėse ataskaitas, pridėtas prie 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos komunikato 
„2007–2008 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2007)0663),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2007 m. spalio 25 d. komunikatą „ES atsakas į 
pažeidžiamumą – veiksmai sudėtingomis sąlygomis skatinant darnų vystymąsi, stabilumą 
ir taiką“ (COM(2007)0643), 

– atsižvelgdamas 2008 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Vakarų Balkanai: Europos 
perspektyvos artinimas“ (COM(2008)0127), 

– atsižvelgdamas į lyčių lygybės klausimus tiriančios specialios grupės, veikiančios pagal 
2004 m. patvirtinto Pietryčių Europos stabilumo pakto nuostatas, darbą ir į jos parengtą 
pažangos ataskaitą,

– atsižvelgdamas į tyrimą „Moterų padėtis Balkanų šalyse iš lyginamosios perspektyvos“, 
kurį Europos Parlamento vardu atliko Marina Blagojević (2003 m. vasario mėn., 
Belgradas),

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 22 d. rezoliuciją dėl moterų padėties Pietryčių 
Europoje1,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl moterų vaidmens Turkijos 
visuomeniniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime1 ir į savo 2007 m. vasario 13 d. 
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rezoliuciją dėl moterų vaidmens socialiniame, ekonominiame ir politiniame Turkijos 
gyvenime2, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl romų tautybės moterų padėties 
Europos Sąjungoje3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 21–22 d. Liublianos podiplominių humanitarinių 
studijų institute („Institutum Studiorum Humanitatis“) vykusios tarptautinės konferencijos 
„Moterų vaidmuo sprendžiant konfliktus“ išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6-0435/2008),

1. laikosi nuomonės, kad Balkanų šalyse moterys turėtų aktyviai dalyvauti procesuose, 
susijusiuose su tolesniu politinės ir ekonominės stabilizacijos užtikrinimu ir demokratinių 
institucijų kūrimu (kadangi kiek daugiau negu pusę Balkanų šalių gyventojų sudaro 
moterys);

2. su nerimu pažymi, kad šiose šalyse neužtikrinamas visapusiškas lyčių lygybės teisės aktų 
ir praktikos taikymas (instituciniu, finansiniu, žmogiškuoju požiūriais), nors esama 
skirtumų tarp derybas dėl narystės jau pradėjusių šalių ir šalių, kurios dar šių derybų 
nepradėjo;

3. pabrėžia moterų lygių teisių ir lygiaverčio jų dalyvavimo darbo rinkoje svarbą, kadangi 
tai būtina moterų ekonominei nepriklausomybei, nacionalinės ekonomikos augimui ir 
kovai su skurdu, nuo kurio moterys apsaugotos mažiau negu vyrai, užtikrinti;

4. pažymi, kad moterys patyrė neproporcingai didelį neigiamą poveikį apribojus socialines 
paslaugas ir sumažinus viešąsias išlaidas, pvz., sveikatos, vaiko ir šeimos priežiūrai; 
pabrėžia, kad moterys, anksčiau gaudavusios su darbo užmokesčiu nesusijusias pašalpas 
ir naudodamosi atitinkamomis paslaugomis, galėdavo dirbti mokamą darbą ir savo ruožtu 
derinti darbą ir šeiminį gyvenimą;

5. reiškia susirūpinimą dėl to, kad darbo rinkoje šiaip jau menkai atstovaujamos moterys 
labai dažnai dirba tradicinius „moteriškus“ darbus, ypač kaimo vietovėse, taigi šių moterų 
padėtis dar labiau neužtikrinta; todėl ragina imtis specialių priemonių ir užtikrinti, kad 
moterys nebūtų įdarbinamos vien blogai mokamo darbo sektoriuose; taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad skiriasi vyrų ir moterų darbo užmokestis, o ketinančios pradėti nuosavą 
verslą moterys patiria sunkumų;

6. ragina Balkanų šalių vyriausybes parengti teisinį pagrindą, pagal kurį abiejų lyčių 
atstovams būtų užtikrintas vienodas darbo užmokestis, sudaryti moterims sąlygas derinti 
asmeninį gyvenimą ir karjerą bei šiuo tikslu užtikrinti kokybiškas ir lengvai pasiekiamas 
vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų priežiūros paslaugas už prieinamą kainą, taip pat 
pašalinti kliūtis, dėl kurių moterims trukdoma užsiimti verslu;
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7. pabrėžia švietimo svarbą atsikratant kultūrinių ir su moterų bei vyrų socialiniu vaidmeniu 
susijusių stereotipų; pažymi, kad pati švietimo sistema turėtų būti tokia, kad asmenys 
nebūtų skatinami mąstyti stereotipiškai, net ir renkantis profesiją;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad sveikatos priežiūros infrastruktūra apskritai nepatenkinama, 
ypač kaimo vietovėse, ir ragina vyriausybes sudaryti moterims sąlygas nuolat tikrintis dėl 
gimdos kaklelio ir krūties vėžio, taip pat atlikti ŽIV (AIDS) tyrimus, kadangi moterys dėl 
šių ligų labiau pažeidžiamos negu vyrai; pabrėžia, kad per karus nukentėjusioms 
moterims ypač svarbi psichologinė ir medicininė reabilitacija;

9. mano, kad Balkanų šalyse į karo aukomis tapusias moteris turėtų būti žvelgiama ne tik 
kaip į aukas, bet ir kaip į stabilizacijos ir konfliktų sprendimo procesų dalyves; pabrėžia, 
kad apskritai moterys Balkanų šalyse gali atlikti šį vaidmenį tik tada, kai joms adekvačiai 
atstovaujama priimant politinius ir ekonominius sprendimus; teigiamai vertina kvotų 
sistemą ir ragina šalis, kuriose vis dar menkai atstovaujama moterims, skatinti joms 
atstovauti ir, jei būtina, veiksmingai taikyti kvotas politinėse partijose ir nacionalinėse 
asamblėjose, taip pat ragina šalis, kuriose menkai atstovaujama moterims, tęsti šį procesą 
ir užtikrinti moterų dalyvavimą politiniame gyvenime, pakeisti esamą padėtį, kartą ir 
visiems laikams pašalinti vadinamąsias stiklo lubas bei imtis teigiamų veiksmų siekiant, 
kad moterys ir vyrai nuo mažens būtų informuojami apie pilietiškumą ir naudotųsi 
piliečio teisėmis;

10. su nerimu pažymi, kad, nepaisant daugumoje Balkanų šalių neseniai patvirtintos teisinės 
sistemos, nemažėja buitinio smurto ir psichologinio smurto problemų; todėl ragina 
minėtąsias šalis imtis priemonių ir steigti prieglaudas aukoms bei užtikrinti jautresnį 
teisėsaugos institucijų, teisės organų ir valstybės tarnautojų požiūrį į šį reiškinį;

11. pabrėžia, kad buitinis smurtas paplitęs netgi labiau negu skelbiama remiantis turimais 
duomenimis ir kad su šia problema susijusi statistika ir informacija fragmentiška, 
nenuosekliai surinkta ir nestandartizuota netgi tose šalyse, kuriose galioja specialūs šios 
srities teisės aktai;

12. pabrėžia informavimo kampanijų svarbą kovojant su stereotipais, su lyčių, kultūrine ir 
religine diskriminacija, su buitiniu smurtu ir siekiant lyčių lygybės apskritai; pažymi, kad 
teigiamam požiūriui į moters vaidmenį ir jo įvaizdį skatinti šių kampanijų metu turėtų būti 
pasitelkta žiniasklaida, reklama, švietimo priemonės ir internetas;

13. palankiai vertina susijusiose šalyse pastaruoju metu pastebimą teisinės ir institucinės 
sistemos, kurią taikant atspindimas tvirtas įsipareigojimas užtikrinti lygias moterų ir vyrų 
galimybes, raidą; tuo pat metu pakartoja, kad, norint šias nuostatas visapusiškai 
įgyvendinti praktiškai, būtina imtis ryžtingų priemonių;

14. ragina Balkanų šalių vyriausybes imtis veiksmų, skirtų pasirengti įgyvendinti integruotam 
požiūriui į lyčių lygybę visais lygmenimis ir visose socialinio ir politinio gyvenimo 
srityse;

15. ragina valstybes nares, kurios iki šiol nepriėmė nacionalinių planų minėtai JT Saugumo 
Tarybos rezoliucijai įgyvendinti, juos priimti ir įgyvendinti sprendžiant klausimus dėl 
Balkanų šalių;

16. reiškia susirūpinimą dėl to, kad prekybos žmonėmis procese Balkanų šalys yra tranzito 



šalys, taip pat dėl to, kad dažniausiai prekybos žmonėmis aukos yra moterys ir vaikai; 
pabrėžia, kad, siekiant Balkanų šalyse užkirsti kelią neigiamiems reiškiniams, pvz., 
prostitucijai, prekybai žmonėmis ir apsaugoti galimas aukas, būtina užtikrinti lyčių 
lygybę, rengti informuotumo skatinimo kampanijas ir imtis kovos su korupcija ir su 
organizuotu nusikalstamumu priemonių;

17. ragina Balkanų šalis imtis skubių veiksmų ir užkirsti kelią prostitucijai, tiksliau, vaikų
prostitucijai ir pornografijai, griežtinti bausmes už vertimą ar skatinimą verstis 
prostitucija ir (arba) dalyvavimą kuriant pornografinę medžiagą, taip pat bausti už vaikų 
pornografijos skelbimą internete;

18. pabrėžia nepriklausomų vyriausybinių organizacijų (NVO) ir moterų organizacijų svarbą 
nustatant moterų problemas ir ieškant adekvačių sprendimų, ypač specialios lyčių lygybės 
klausimus tiriančios grupės, veikiančios pagal Pietryčių Europos stabilumo pakto 
nuostatas, darbą plėtojant demokratinius procesus ir skatinant stabilumą regione; pritaria 
šių NVO darbui ir siūlo susijusioms šalims bei Europos NVO tinklams dalytis pažangiąja 
patirtimi lyčių lygybės srityje;

19. ragina Komisiją skirti pasirengimo narystei lėšų moterų teisėms Balkanų šalyse stiprinti,
ypač per NVO ir moterų organizacijas;

20. ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip laikomasi Kopenhagos kriterijų, ir darant spaudimą 
užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, ypač kai tai susiję su lygiomis moterų ir vyrų 
galimybėmis ir moterų teisėmis šalyse kandidatėse bei galimose šalyse kandidatėse; 
ragina Balkanų šalis kandidates ir galimas šalis kandidates atsižvelgti į galimybę ateityje 
tapti ES narėmis ir derinti savo teisės aktus dėl nediskriminavimo ir lyčių lygybės pagal 
acquis communautaire; 

21. ragina Komisiją užtikrinti, kad vykdant minėtame 2008 m. kovo 5 d. komunikate 
numatytą politiką, skirtą NVO Vakarų Balkanuose stiprinti, visų pirma būtų siekiama 
suteikti moterims galių dalyvauti pilietinės visuomenės gyvenime;

22. pabrėžia, kad romų tautybės moterys patiria daugeriopą diskriminaciją (rasinę, etninę, 
lyties pagrindu) ir yra pažeidžiamesnės skurdo bei socialinės atskirties požiūriais; taigi 
reikia diferencijuoto šių problemų sprendimo būdo; daugelyje valstybių romų tautybės 
moterys ypač dažnai susiduria su neigiamu nusistatymu; jų padėtį blogina tai, kad jos 
neturi pilietybės, jų galimybės gauti gerą išsilavinimą – ribotos, jos gyvena netinkamomis 
sąlygomis ir negali naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, be to, tarp romų tautybės 
moterų nemažai bedarbių ir tik nedidelė jų dalis dalyvauja politiniame ir visuomeniniame 
gyvenime;

23. su nerimu pažymi, kad stinga naujausios statistinės informacijos ir rodiklių, kuriais 
remiantis būtų galima lengviau įvertinti moterų padėtį Balkanų šalyse;

24. ragina Balkanų šalis kandidates ir galimas šalis kandidates užtikrinti, kad būtų užkirstas 
kelias visų rūšių moterų diskriminacijai ir neigiamam nusistatymui daugeriopą 
diskriminaciją patiriančių moterų, ypač romų tautybės moterų, atžvilgiu; ragina Balkanų
šalis parengti veiksmingą ir praktišką kovos su diskriminacija strategiją, kuri būtų 
įgyvendinama visais (nacionaliniu ir vietos) lygmenimis;

25. ragina Europos lyčių lygybės institutą stebėti padėtį, susijusią su lyčių lygybe, taip pat ir 



Balkanų šalyse, ir ypač daug dėmesio skirti šalims kandidatėms;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių 
ir susijusių šalių kandidačių bei galimų šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams.


