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Lyčių lygybė Europos Sąjungoje: EP vaidmuo

Skaitykite plačiau apie tai, kaip ES ir Europos Parlamentas užtikrina lyčių lygybę.

© Brooke Cagle on Unsplash

Vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš Europos Sąjungos tikslų. Nuo pat pradžių Europos Sąjunga 
kovodama už lyčių lygybę ir skatindama socialinę Europą laikėsi lyčių aspekto integravimo 
principo.

Prie šio tikslo įgyvendinimo ES prisideda priimdama teisės aktus, teikdama rekomendacijas, 
dalindamasi gerąja patirtimi bei finansuodama valstybių narių veiksmus. ES lyčių lygybės 
politikos nuostatas taip pat formuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai. Savo 
ruožtu Europos Parlamentas reguliariai priima Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto rengiamus 
pranešimus, kuriais siūlomos priemonės dėl lyčių lygybės užtikrinimo įvairiose srityse. EP taip 
pat organizuoja šiai temai skirtus renginius, įskaitant Tarptautinės moters dienos minėjimą.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/59/equality-between-men-and-women
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/socialine-europa-kokia-yra-es-socialine-politika
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/femm/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/tarptautine-moters-diena-2022


Videoreportažas
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-equality-are-we-there-yet_N01_AFPS_230303_GDEQ_ev

2022 m. sausį Parlamento nariai pakartojo savo raginimą sukurti naują Tarybos, kurioje susitiktų 
ministrai ir valstybės sekretoriai, asakingi už lyčių lygybę, formatą. EP nariai tikisi, kad nauja 
Tarybos sudėtis padėtų įgyvendinti svarbias lyčių lygybės iniciatyvas, tokias kaip Stambulo 
konvencijos ratifikavimas. 
 
2021 m. vasarį Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria siekiama įvertinti moterų teisių progresą 
per paskutinius 25 metus. EP nariai išreiškė susirūpinimą dėl šalių narių reakcijos ir rizikos, kad 
lyčių lygybė nebus vienu iš ES šalių dienotvarkių prioritetų. Parlamentas taip pat paragino 
Komisiją užtikrinti, kad visuose pasiūlymuose būtų atsižvelgiama į moterų teises, parengti 
konkrečius planus kaip sumažinti moterų skurdo lygį ir sustiprinti pastangas sumažinti moterų ir 
vyro darbo užmokesčio skirtumus. 
 
2021 m. birželį Parlamentas patvirtino pranešimą, kuriame ES šalys yra raginamos apsaugoti 
moterų lytinę ir reprodukcinę sveikatą. EP nariai siekia užtikrinti moterų prieigą prie saugių ir 
teisėtų abortų, taip pat aukštos kokybės kontracepcijos priemonių ir lytinio šveitimo mokykloje. 
Jie ragina sumažinti ir menstruacinių produktų PVM mokestį. 
 
2022 m. kovą Parlamentas priėmė trečiąjį ES lyčių lygybės veiksmų planą, kuriuo siekiama 
skatinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises už ES ribų. 
 
 

Laiko juosta: moterų teisių raida ES (videoreportažas) 
 

Lyčių lygybės savaitė Europos Parlamente
 
Pažymėdamas lyčių lygybės svarbą, 2020 m. Europos Parlamentas paskelbė kasmetinę 
Europos lyčių lygybės savaitę. Tai suteikia galimybę Parlamento komitetams nagrinėti įvairius 
klausimus siekiant lyčių lygybės. 2022 m. spalio mėn. svarstomus klausimus galite peržiūrėti 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-equality-are-we-there-yet_N01_AFPS_230303_GDEQ_ev
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210621IPR06637/europos-parlamentas-ragina-es-valstybes-uztikrinti-moteru-teise-i-abortus
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/tarptautine-moters-diena-2021/20210225STO98706/laiko-juosta-moteru-teisiu-raida-es-videoreportazas


Europos Parlamento multimedijos centre. 
 

Lyčių lygybė darbe
2019 m. europarlamentarai pritarė profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvos 
pakeitimams, kuriais numatoma įteisinti bent du mėnesius neperleidžiamų vaiko priežiūros 
atostogų ir bent dešimties dienų tėvystės atostogas gimus vaikui, taip skatinant moterų 
užimtumą.

Europarlamentarai taip pat ragina imtis priemonių siekiant sumažinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio 
bei pensijų skirtumus. Jie taip pat pritarė pranešimui dėl skurdo problemos lyčių aspekto, 
atsižvelgiant į tai, kad skurdą dažniau patiria moterys.

2018 m. priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino ES šalis imtis priemonių siekiant 
užtikrinti visišką moterų integraciją į informacinių ir ryšio technologijų sektorių, skatinti švietimą ir 
mokymą tiksliųjų ir techninių mokslų srityje.

 
Skaitykite daugiau apie tai, kaip panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą

 
2022 m. gruodį Parlamento ir ES šalių derybininkai susitarė, kad ES įmonės turės atskleisti 
informaciją, kuri palengvins darbuotojų darbo užmokesčių palyginimą pas tą patį darbdavį ir 
padės atskleisti lyčių darbo užmokesčio skirtumus. 
 
2023 m. kovo mėn. Parlamentas priėmė naujas taisykles dėl privalomų darbo užmokesčio 
skaidrumo priemonių. Jei darbo užmokesčio ataskaitose nustatytas ne mažesnis kaip 5 proc. 
darbo užmokesčio skirtumas tarp lyčių, darbdaviai, bendradarbiaudami su darbuotojų atstovais, 
turės atlikti bendrą darbo užmokesčio vertinimą. ES šalys turės skirti nuobaudas darbdaviams, 
pažeidusiems taisykles. Pranešimai apie laisvas darbo vietas ir pareigybių pavadinimai turės 
būti neutralūs lyčių atžvilgiu. 
 
Kad taisyklės įsigaliotų, susitarimą dar turi oficialiai patvirtinti Taryba. 
 
2022 m. lapkričio mėn. Parlamentas priėmė direktyvą dėl lyčių lygybės įmonių valdybose. Šia 
direktyva siekiama sukurti skaidrias įdarbinimo procedūras, kad bent 40 proc. nevykdančiųjų 
direktorių arba 33 proc. vykdančiųjų direktorių pareigų užimtų nepakankamai atstovaujama lytis. 
Didelės biržoje listinguojamos įmonės ES turės įgyvendinti priemones iki 2026 m. liepos. 
 
Anksčiau šiais metais EP ir ES šalių derybininkai susitarė dėl lyčių lygybės biržinių ES 
bendrovių valdybose.  
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https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/webstreaming
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200227STO73521/kaip-panaikinti-moteru-ir-vyru-darbo-uzmokescio-skirtuma
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200227STO73521/kaip-panaikinti-moteru-ir-vyru-darbo-uzmokescio-skirtuma
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20170609STO77059
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20160418STO23760/maria-arena-female-poverty-is-the-result-of-a-lifetime-of-discrimination
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180301STO98927/moterys-skaitmeniniame-pasaulyje-faktai-ir-skaiciai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200227STO73521/kaip-panaikinti-moteru-ir-vyru-darbo-uzmokescio-skirtuma
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20230327IPR78545/ep-patvirtino-naujas-vyru-ir-moteru-atlyginimu-skaidrumo-taisykles
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20230327IPR78545/ep-patvirtino-naujas-vyru-ir-moteru-atlyginimu-skaidrumo-taisykles
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20221118IPR55706/ep-prieme-direktyva-skatinancia-lyciu-lygybe-imoniu-valdybose
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220603IPR32195/es-institucijos-sutare-del-didesnes-lyciu-lygybes-imoniu-valdybose
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220603IPR32195/es-institucijos-sutare-del-didesnes-lyciu-lygybes-imoniu-valdybose


Šis reikalavimas nebus taikomas smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 
250 darbuotojų.

Videoreportažas
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/closing-europe-s-gender-gap

Smurtas prieš moteris
ES kovoja su smurtu prieš moteris įvairiais būdais. Parlamentas taip pat atkreipė dėmesį į 
būtinybę kovoti su konkrečiomis smurto formomis, įskaitant seksualinį priekabiavimą, prekybą 
žmonėmis 
, priverstinę prostituciją, moterų lytinių organų žalojimą, priekabiavimą kibernetinėje erdvėje ir 
intertinį smurtą.

2021 m. vasario mėnesį EP nariai paragino Komisiją paruošti pasiūlymą ES direktyvai, kuriuo 
būtų siekiama užkirsti kelią smurtui dėl lyčių. Komisija Parlamentui pasiūlymą turėtų pristatyti 
2022 m. kovą. Europos Sąjungoje 33 proc. moterų patyrė fizinį ar seksualinį smurtą, o 55 proc. 
moterų yra patyrusios seksualinį priekabiavimą. 
 
Skaitykite daugiau apie tai, kaip ES kovoja su smurtu dėl lyties. 

Nuo žemės ūkio iki migracijos
Parlamentas ne kartą ragino Komisiją atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą prekybos, vystymosi, 
žemės ūkio, užimtumo ir migracijos srityse.

2016 m. rezoliucijoje EP ragino vykdant platesnes migracijos ir prieglobsčio politikos reformas 
ES lygiu priimti naujas ir išsamias gaires lyčių klausimu, kuriomis būtų visapusiškai atsižvelgta į 
socialinius, kultūrinius ir politinius persekiojimo aspektus ir kurios apimtų priėmimo ir integracijos 
klausimus.

2018 m. sausį europarlamentarai priėmė rezoliuciją dėl moterų, lyčių lygybės ir su klimatu 
susijusio teisingumo.

2018 m. vasarį EP pabrėžė, kad į visus ES prekybos susitarimus turi būti įtrauktos nuostatos, 
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/closing-europe-s-gender-gap
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_LT.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20210923STO13419/kaip-es-kovoja-su-smurtu-del-lyties
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0073_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0005_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0005_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-ir-tarptautine-prekyba/20161014STO47381


užtikrinančios pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant lyčių lygybę.

Moterys politikoje
Europos Parlamentas siekia atkreipti didesnį dėmesį į lyčių lygybę politikoje, skatindamas 
vienodą moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose.

2019 m. sausį priimtame pranešime dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente, EP 
paragino Parlamento frakcijas, besirengiančias 2019–2024 m. parlamentinei kadencijai, 
užtikrinti lyčių požiūriu subalansuotą Europos Parlamento valdymo organų sudėtį.

Į šios kadencijos Parlamentą išrinkta didesnė moterų dalis nei anksčiau  
– 39,3 proc., palyginti su 36,5 proc. praėjusios kadencijos pabaigoje.

 
Skaitykite daugiau apie moteris Europos Parlamente. 
 

Lyčių lygybė ir COVID-19 pandemija
Europos Parlamentas išreiškė nerimą, kad COVID-19 krizė sustiprino egzistuojančią lyčių 
nelygybę. Pandemija gali sukelti ilgalaikį poveikį daugiau nei 47 mln. moterų visame pasaulyje, 
nustumdama jų pragyvenimo lygį žemiau skurdo ribos. Moterys taip pat yra pirmose kovos su 
pandemija fronto linijose: iš 49 mln. sveikatos priežiūros specialistų ES, 76 proc. yra moterys. 
Pandemija taip pat paveikė ekonomikos sektorius, kuriuose buvo įdarbinta daugiau moterų, 
pavyzdžiui sveikatingumo sektorių, vaikų darželius ir darbus namų ūkiuose. 
 
Pandemija padarė įtaką visiems, tačiau naujausi duomenys rodo, kad moterys nukentėjo labiau 
nei vyrai. Sužinokite daugiau pasitelkę infografiką.

 
Skaitykite daugiau apie COVID-19 įtaką moterims.

Daugiau apie ES veiksmus socialinėje politikoje:

Kaip ES užtikrina darbuotojų teises• 
Nedarbo mažinimas: ką daro ES?• 
Kaip ES padeda mažinti jaunimo nedarbą• 
Visuomenės sveikata: ES priemonės• 

Straipsnis

5 I 6LT Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Susisiekti: webmaster@europarl.eu

https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/tarptautine-moters-diena-2019/20190226STO28804
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/tarptautine-moters-diena-2019/20190226STO28804/moterys-europos-parlamente-infografikas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20220303STO24641/nuotolinis-darbas-ir-neapmokamas-prieziuros-darbas-covid-19-pandemijos-metu
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/tarptautine-moters-diena-2021/20210225STO98702/tarptautine-moters-diena-covid-19-poveikis-moterims-infografikas


Papildoma informacija 
Europos lyčių lygybės institutas
Koronaviruso krizė: lyčių skirtumų augimas
Lyčių lygybė pandemijos akivaizdoje
Pranešimas spaudai: šeiminio smurto prevencija pandemijos metu
Pranešimas spaudai: lyčių lygybė COVID-19 krizės metu
Pranešimas: lyčių lygybė ES (2022 m.)
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https://eige.europa.eu/lt
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210115IPR95718/ep-ragina-apsaugoti-moteris-pandemijos-metu-ir-po-jo
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/2022_report_on_gender_equality_in_the_eu_en.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu

