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ATSAKYMAI Į EUROPOS PARLAMENTO 

KLAUSIMYNĄ KANDIDATUI Į KOMISIJOS NARIO PAREIGAS 

Helena DALLI 

Paskirtoji Komisijos narė, atsakinga už lygybę 

 

1. Bendroji kompetencija, ryžtas dirbti Europos labui ir asmeninis nepriklausomumas 

Kurie Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektai ypač svarbūs norint eiti 

Komisijos nario pareigas ir užtikrinti, kad būtų siekiama bendrojo Europos intereso, 

ypač srityje, už kurią būtumėte atsakinga? Kas skatina Jus siekti šių pareigų? Kaip Jūs 

prisidėsite rengiant Komisijos strateginę darbotvarkę? Kaip ketinate įgyvendinti lyčių 

aspekto integravimo politiką ir lyčių aspektu grindžiamą požiūrį įtraukti į visas Jūsų 

atsakomybei priskirtinas politikos sritis?  

Kaip galėtumėte įtikinti Europos Parlamentą, jog esate nepriklausoma? Kaip 

užtikrintumėte, kad dėl Jūsų ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių 

abejonių, kad galite tinkamai eiti pareigas Komisijoje?  

Prieš 40 metų žengiau į politiką kaip idealizmo kupina studentė, motyvuojama sąžiningumo 

ir lygybės troškimo ir siekdama šalinti neteisybę ir sukurti geresnį pasaulį visiems. Per šią 

ilgą karjerą sutikau ir išklausiau daug žmonių, nustumtų į visuomenės paraštes dėl prietarų, 

stereotipų ar diskriminacinių teisės aktų. Padariau viską, ką galėjau ir kiek sugebėjau, kad 

šios problemos būtų išspręstos. 

Manau, kad mano akademinė kvalifikacija ir profesinė patirtis leis man prisidėti prie 

bendrojo Europos intereso. Turiu sociologijos mokslų daktaro laipsnį ir daugelį metų dėsčiau 

šios srities dalykus. Būdama už Europos reikalus ir lygybę atsakinga ministre, reguliariai 

dalyvavau Bendrųjų reikalų tarybos ir Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų 

reikalų tarybos posėdžiuose ir buvau atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas vienodas ES 

lygmens pagrindinių su Europos interesais susijusių klausimų sprendimas. Žvelgdama į ateitį, 

ketinu dirbti kartu su Pirmininke, jos pavaduotojais ir kitais Komisijos nariais, kad 

įgyvendintume mūsų bendrą darbotvarkę. Taip pat bendradarbiausiu su Pirmininke, kad 

užtikrinčiau, jog visi įsipareigojimai, susiję su lygybės aspektu Politinėse gairėse, būtų 

veiksmingai įgyvendinami. 

Aš, moteris, atkakliai dirbau ir likau politikoje – srityje, kur moterims prasimušti buvo sunku, 

nes norėjau, kad čia atsirastų būtinų pokyčių. Šis pašaukimas ir toliau vedė mane, kai 1996 

m. atėjau į Parlamentą ir tapau ministro pirmininko parlamentine sekretore, atsakinga už 

moterų teises, vėliau – darbo šešėline ministre metais ir per mano kadencijas dirbant 

socialinio dialogo, vartotojų reikalų ir pilietinių laisvių ministre bei Europos reikalų ir lygių 

galimybių ministre.  

Džiaugiuosi, kai savo šalyje sutinku žmonių, kurių gyvenimas dėl lygybės priemonių 

pagerėjo. Niekada neužmiršiu matyto džiaugsmo, kurį tokiai daugybei žmonių atnešė svarbūs 
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teisės aktai, kuriais nustatytos naujos teisės ar išplėstas lygybės principas. Tuo pačiu metu 

turime toliau remti labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius, patiriančius atskirtį dėl 

visokeriopos diskriminacijos arba nepajėgiančius ištrūkti iš smurto šeimoje; todėl esu 

pasiryžusi rengti teisės aktus lygybės srityje, skatinti ratifikuoti žmogaus teisių priemones ir 

didinti apsaugą, kuri būtų taikoma pažeidžiamesniems mūsų visuomenės nariams.  

Besąlygiškai gerbiu pagrindines vertybes, kurios sudaro mūsų sukurtos Europos pamatą: 

žmogaus orumą ir žmogaus teises, laisvę, demokratiją, lygybę ir teisinės valstybės principą. 

Nesieksiu gauti jokių subjektų nurodymų ir jais nesivadovausiu. Mano tikslas – atsižvelgti į 

visų interesus, nepriklausomai nuo kilmės šalies, regiono, profesijos ar šeimos. Sieksiu, kad 

būtų visapusiškai įgyvendinti išrinktosios Pirmininkės nustatyti politiniai prioritetai. 

Eidama ministrės pareigas bendradarbiavau su parlamentarais, pilietine visuomene, 

socialiniais partneriais ir nukentėjusiais asmenimis, kad galėčiau imtis teisinių ir politinių 

priemonių, kad visiems be jokių išimčių būtų užtikrinta lygybė. Atsižvelgsiu į šią patirtį ir 

pritaikysiu savo darbo metodus prie Europos lygmens darbo reikalavimų.  

Jeigu mano kandidatūrai bus pritarta, man teks garbė spręsti su lygybe susijusius klausimus. 

Mes privalome integruoti ir skatinti lyčių lygybę ES ir visoje Komisijos veikloje, kaip to 

reikalaujama SESV 8 straipsnyje. Sutartis suteikia aiškų įgaliojimą ir yra politinis 

įsipareigojimas, kurį sieksiu įgyvendinti kaip už lyčių lygybės klausimus atsakinga Komisijos 

narė.  

Išrinktoji Pirmininkė U. von der Leyen lyčių lygybei savo darbotvarkėje skyrė itin daug 

dėmesio ir parodė pavyzdį, be kita ko, sudarydama lyčių atžvilgiu subalansuotą Komisijos 

narių kolegiją. Ji man pavedė parengti ir pristatyti naują ES lyčių lygybės strategiją, kuri 

suteiktų galimybę toliau plėtoti lyčių aspekto integravimo ir taikymo visose ES politikos 

srityse koncepciją. Geresnis lyčių aspekto integravimas į politikos formavimą padeda geriau 

išnaudoti išteklius, didinti politikos veiksmingumą, remti darnų vystymąsi ir kurti teisingesnę 

visuomenę. Jei mano kandidatūra bus patvirtinta, drauge su kolegomis sieksiu lyčių 

klausimus integruoti kuo giliau ir kuo plačiau, kad būtų užtikrintas realus poveikis vietoje. 

Konstruktyviai dirbsiu su Pirmininke ir kitais Komisijos nariais. Visą savo kadenciją 

palaikysiu dialogą su Europos Parlamento nariais, išklausysiu pilietinės visuomenės ir 

socialinių partnerių atstovus ir prireikus rengsiu viešas konsultacijas. Be to, bendrausiu su 

valstybėmis narėmis, kad Europos ir valstybių narių lygmeniu vykdoma veikla būtų geriau 

koordinuojama.  

Įsipareigoju eidama naujas pareigas nuo pat paskyrimo dienos visapusiškai laikytis 

nepriklausomumo, skaidrumo, nešališkumo ir atsidavimo principų, nustatytų ES sutarties 17 

straipsnio 3 dalyje ir SESV 245 straipsnyje, bei SESV 339 straipsnyje nustatytų profesinės 

paslapties reikalavimų.  

Įsipareigoju vengti bet kokių aplinkybių ar padėties, kurioje būtų galima suabejoti mano 

nepriklausomumu, nešališkumu ir galimybėmis eiti pareigas Komisijoje, ir pranešiu 

Komisijos pirmininkei apie bet kokią padėtį, kurioje galėtų kilti su mano einamomis 

oficialiomis pareigomis susijusių interesų konfliktų. 

Visapusiškai remiu mūsų įsipareigojimą laikytis skaidrumo principo, nustatytą išrinktosios 

Pirmininkės Politinėse gairėse. Įsipareigoju viešinti visus ryšius ir susitikimus su 
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profesinėmis organizacijomis arba savarankiškai dirbančiais asmenimis bet kokiu su ES 

politikos formavimu ir jos įgyvendinimu susijusiu klausimu, laikydamasi Komisijos taisyklių. 

 

2. Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu  

Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte savo 

atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir Jums pavaldžių departamentų 

veiklą?  

Kokius konkrečius įsipareigojimus esate pasirengusi prisiimti, kad būtų didinamas 

skaidrumas, gerinamas bendradarbiavimas ir veiksmingai įgyvendinamos Parlamento 

pozicijos ir raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų? Ar esate pasirengusi tomis pačiomis 

sąlygomis kaip ir Tarybai teikti Parlamentui informaciją ir dokumentus, susijusius su 

planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis procedūromis? 

Jei būsiu patvirtinta už lygybę atsakinga Komisijos nare, prisiimsiu visišką politinę 

atsakomybę už veiksmus lygybės srityje, kaip nustatyta Politinėse gairėse ir mano įgaliojimų 

rašte. Ateinančius penkerius metus sieksiu sustiprinti Europos įsipareigojimus visose 

įtraukties ir lygybės srityse, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, amžiaus, 

negalios, lytinės orientacijos, religijos ar tikėjimo. Spręsiu ne tik lyčių integravimo 

klausimus, bet ir vadovausiu kovai su visų rūšių diskriminacija, visų pirma ieškosiu 

galimybių įgyvendinti siūlomą horizontaliąją kovos su diskriminacija direktyvą ir prireikus 

pasiūlysiu naujų kovos su diskriminacija teisės aktų. Būsiu atsakinga už tai, kaip ES 

įgyvendina Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Bendradarbiausiu su valstybėmis 

narėmis, kad rasčiau būdų toliau įgyvendinti Direktyvą dėl moterų valdybose ir užtikrinti, kad 

būtų visiškai įgyvendinta Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyva. Kiti 

svarbūs klausimai bus kova su smurtu prieš moteris ir smurtu dėl lyties, galių suteikimas 

moterims ir mergaitėms ir šios srities išorės ir vidaus politikos nuoseklumo užtikrinimas. 

Man labai svarbus kolegialumo principas ir aš visapusiškai bendradarbiausiu su kitais 

Kolegijos nariais. Dirbsiu išvien su kolegomis rengiant ir įgyvendinant politikos iniciatyvas, 

nes lygybės klausimai bus integruoti į visų jų darbo sritis.  

Bendradarbiavimas su Europos Parlamentu man yra be galo svarbus. Jau daugiau kaip 

dvidešimt metų esu Parlamento narė, todėl puikiai suprantu, kaip svarbu vykdyti visų 

politinių procesų parlamentinę kontrolę. Parlamentarai atstovauja žmonėms ir jų darbas – 

kelti tų žmonių gyvenimo lygį. Dirbsiu su Parlamentu ir atitinkamais jo komitetais visais 

politikos formavimo proceso ir politinio dialogo etapais. 

Veiksmingas institucijų bendradarbiavimas yra būtina ES sistemos veikimo ir ES sprendimų 

priėmimo sistemos veiksmingumo ir teisėtumo sąlyga. Visapusiškai įsipareigoju vadovautis 

orientaciniais principais, kuriais tas bendradarbiavimas grindžiamas. Šie principai – 

atvirumas, tarpusavio pasitikėjimas, veiksmingumas ir reguliarus keitimasis informacija. 

Išrinktosios Pirmininkės Politinėse gairėse ir įgaliojimų raštuose visapusiškai atsižvelgiama į 

šiuos principus ir pabrėžiamas ketinimas stiprinti ypatingus Europos Parlamento ir Komisijos 

santykius. Jei mano paskyrimas bus patvirtintas, sieksiu šio tikslo ir tai darydama 

visapusiškai laikysiuosi 2010 m. Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos 

santykių ir 2016 m. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros nuostatų derybose. 

Mano santykiai su Parlamentu bus atviri, skaidrūs ir konstruktyvūs, kad sukurčiau tarpusavio 

pasitikėjimo ryšį. 
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Kaip nustatyta išrinktosios Pirmininkės Politinėse gairėse, būsiu pasirengusi kiek įmanoma 

daugiau dalyvauti atitinkamuose plenarinėse sesijose, komitetų posėdžiuose ir trišalėse 

diskusijose. Užtikrinsiu, kad Parlamento komitetai įsitrauktų sprendžiant visus svarbius mano 

atsakomybėn patenkančius klausimus.  

Su Parlamentu bendradarbiausiu remdamasi lojalumo, pasitikėjimo, skaidrumo, reguliaraus 

tarpusavio informavimo ir tarpusavio pagalbos principais. Kalbant konkrečiau, sieksiu, kad 

būtų reguliariai keičiamasi informacija su Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto (EMPL), 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto (FEMM) ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 

reikalų komiteto (LIBE) ir kitų Parlamento komitetų vadovais ir palaikysiu atviros dvikryptės 

komunikacijos su Europos Parlamento nariais politiką. Taip pat užtikrinsiu, kad Europos 

Parlamentas reguliariai gautų reikiamą informaciją, visų pirma prieš svarbius renginius ir 

svarbiausiais tarptautinių derybų, susijusių su mano atsakomybės sritimis, etapais. 

Atsižvelgdama į Parlamento pozicijas, taip pat užtikrinsiu, kad į Europos Parlamento narių 

Komisijai užduodamus klausimus, susijusius su mano atsakomybės sritimis, būtų atsakyta 

greitai ir tiksliai.  

Išrinktosios Pirmininkės Politinėse gairėse pabrėžiama, kad norint atgauti piliečių 

pasitikėjimą Sąjunga, mūsų institucijos turėtų būti atviros ir nepriekaištingai skaidrios. 

Institucijų bendradarbiavimo stiprinimas skatinant teisėtumą ir atskaitomybę padidins ES 

veiksmingumą ir gerą valdymą. Todėl visapusiškai įsipareigoju taikyti įvairias Pagrindų 

susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių bei Tarpinstitucinio susitarimo dėl 

geresnės teisėkūros nuostatas, susijusias su skaidrumu ir informacijos srautais.  

Išrinktoji Pirmininkė U. von der Leyen pritaria Europos Parlamento teisei inicijuoti teisės 

aktus. Ji sieks, kad jos vadovaujama Komisija, atsižvelgdama į balsų dauguma priimtas 

Parlamento rezoliucijas ir pateiktų teisės akto pasiūlymą, tuo pačiu visapusiškai laikydamasi 

proporcingumo, subsidiarumo ir geresnės teisėkūros principų. Visiškai pritariu šiam tikslui.  

Puikiai žinau, kad informacijos ir dokumentų teikimas yra būtinybė, jei norime gilinti 

Europos Parlamento ir Komisijos partnerystę. Todėl įsipareigoju visapusiškai įgyvendinti šių 

dviejų institucijų Pagrindų susitarimo ir Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 

nuostatas.  

 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto klausimai 

3. Per ankstesnę kadenciją Europos Komisija neparengė ES lyčių lygybės strategijos, 

taip sukeldama didžiulį Europos Parlamento, valstybių narių ir ypač šio komiteto 

nepasitenkinimą. Ar galite įsipareigoti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per pirmąsias 

100 dienų, parengti ilgiems ateities metams tinkamą išsamią ir privalomą ES lyčių 

lygybės strategiją, kuri būtų pateikta Komisijos komunikato forma? Kokias 

prioritetines sritis planuojate į ją įtraukti? Kaip numatote bendradarbiauti su FEMM 

komitetu ją rengiant ir įgyvendinant per ateinančią kadenciją? 

 

Jei mano kandidatūra bus patvirtinta, įsipareigoju kuo greičiau parengti išsamią ES lyčių 

lygybės strategiją, kaip nustatyta Politinėse gairėse, ir su išrinktąja Pirmininke U. von der 

Leyen aptarsiu tikslius šio dokumento priėmimo Komisijoje terminus.  
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Pagrindiniai Lyčių lygybės strategijos elementai būtų kova su smurtu prieš moteris ir smurtu 

dėl lyties, darbo užmokesčio skaidrumas, vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų 

skirtumai, lyčių pusiausvyra bendrovių valdybose, profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyra ir abiejų lyčių vaidmuo siekiant lyčių lygybės. Šiais metais surengtose viešose 

konsultacijose buvo nustatyta ir kitų galimų aspektų, kaip antai lyčių stereotipų problemos 

sprendimas, kova su internetiniu smurtu dėl lyties ir lyčių aspektas dirbtinio intelekto srityje. 

Strategija turėtų būti grindžiama tarpsektoriniu požiūriu, siekiant įtraukti visą abiejų lyčių 

įvairovę. Joje taip pat galėtų būti svarstomi galimi nauji teisėkūros pasiūlymai, taip pat 

konkrečios politikos priemonės ir informuotumo didinimo veikla.  

 

Naujoji strategija suteiks galimybę toliau plėtoti lyčių aspekto integravimo koncepciją ir 

taikymą visose ES politikos srityse tiek vidaus, tiek išorės lygmeniu. Neturėtume praleisti 

šios progos. Nekantrauju glaudžiai bendradarbiauti su Komisijos pirmininkės pavaduotoju, 

atsakingu už europinės gyvensenos apsaugą, kad lyčių lygybė ir jam taptų svarbia tema, ir 

tikiuosi savo kolegų – kitų Komisijos narių – paramos paverčiant lyčių aspekto integravimą 

realybe. Taip pat tikiuosi indėlio iš Lygybės darbo grupės, kuri turėtų būti suburta lygybės 

principo integravimo į ES politiką ir procesus tikslais.  

 

Noriu, kad ES turėtų plataus užmojo, įtraukią, išsamią ir į realius ES piliečių poreikius 

orientuotą strategiją. Ketinu nuo pat pradžių užmegzti ryšius su Moterų teisių ir lyčių lygybės 

komitetu ir tikiuosi struktūrinio bendradarbiavimo. 

 

Manau, kad diskutuoti šiais klausimais turime tiek ES, tiek už jos ribų. Pavyzdžiui, ES 

požiūrį galėtume aptarti specialiame renginyje, kuris galėtų įvykti drauge su Komisijos 

posėdžiu dėl moterų padėties, rengiamu 25-osioms Pekino veiksmų platformos metinėms 

paminėti. Tikiuosi, kad jame dalyvaus ir Europos Parlamento nariai. 

 

 

4. Smurto prieš moteris ir mergaites panaikinimas visada buvo FEMM komiteto 

prioritetas, nes šis reiškinys yra visos Europoje ir pasaulio rykštė. Mums labai svarbus 

plataus masto ES prisijungimas prie visos Stambulo konvencijos. Kokių konkrečių 

veiksmų ketinate imtis siekdama, kad ES prisijungtų prie konvencijos ir ją ratifikuotų 

visos valstybės narės? Kokie yra Jūsų pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų ir 

ne teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama kovoti su smurtu 

kibernetinėje erdvėje ir keršto pornografija, labai plačiai paplitusiais ir ypač 

nukreiptais prieš moteris ir merginas? Kokie yra Jūsų konkretūs planai parengti 

Europos kovos su smurtu prieš moteris teisės aktą? Kokios kitos kovos su smurtu prieš 

moteris priemonės atitinka išrinktosios Komisijos Pirmininkės darbotvarkėje Europos 

labui prisiimtus įsipareigojimus? 

Atsižvelgiant į išrinktosios Komisijos Pirmininkės Politines gaires, ES prisijungimas prie 

Stambulo konvencijos ir toliau turėtų būti vienas iš Komisijos prioritetų. Man buvo suteikti 

įgaliojimai užbaigti šiuo metu vykstantį prisijungimo procesą ir darysiu viską, ką galėsiu, kad 

šis tikslas būtų pasiektas. 

 

Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas tvirtai pritaria ES prisijungimui prie Europos Tarybos 

konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo 

konvencijos). Stambulo konvencijoje nustatyta bendra Europos sistema, kuria apibrėžiamos 

ES ir jos valstybių narių pastangos kovoti su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje. 
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Imdamiesi veiksmų pagal bendrą Europos sistemą galime pasiekti daugiau nei pavieniui 

veikiančios valstybės narės.  

 

Kad būtų užbaigtas prisijungimo procesas, aktyviai bendradarbiausiu su Europos Parlamentu, 

ES Tarybai pirmininkaujančiomis valstybėmis narėmis ir visomis kitomis valstybėmis 

narėmis, kad rastume išeitį iš aklavietės. Be to, reikia suburti visas valstybes nares ir 

atitinkamas pilietinės visuomenės organizacijas, kad jos galėtų aptarti skubią reikmę stiprinti 

ES kovą su smurtu prieš moteris ir smurtu dėl lyties. Laukiu Europos Teisingumo Teismo 

nuomonės, kurios paprašė Europos Parlamentas.  

 

Be šio institucinio proceso, ketinu ieškoti būdų padidinti paramą smurto prieš moteris ir 

smurto šeimoje aukoms. Jei prisijungimas ir toliau bus blokuojamas Taryboje, svarstysiu 

galimybę pateikti pasiūlymus dėl minimalių tam tikrų smurto rūšių apibrėžčių standartų 

nustatymo ir sugriežtinti Nusikaltimų aukų teisių direktyvą. Taip pat atsižvelgsiu į Politinėse 

gairėse išdėstytą mintį, kad smurtą prieš moteris reikėtų įtraukti į ES nusikaltimų sąrašą, kaip 

nustatyta Sutartyje. 

 

Manau, kad labai svarbu kovoti su sparčiai plintančia smurto dėl lyties forma – nelegaliu 

internetiniu smurtu ir žalingu elgesiu prieš moteris internete, įskaitant keršto pornografiją. 

Prieiga prie interneto sparčiai virsta būtina socialinės ir ekonominės gerovės sąlyga, o pats 

internetas – visuomenės ir politinio dialogo platforma. Negalime leisti, kad internetinis 

smurtas ir žalingas elgesys internete užtildytų moteris ir mergaites ir apribotų jų dalyvavimą 

visuomenės gyvenime. Vykdydami platesnio masto ES kovos su neapykantą kurstančiomis 

kalbomis ir neteisėtu turiniu internete politiką, turime atidžiau įvertinti, ką galime padaryti, 

kad užtikrintume, kad skaitmeninė viešoji erdvė būtų visiems, įskaitant moteris ir mergaites, 

saugi, besmurtė ir galimybes atverianti vieta.  

 

Remdamasi dabartiniu Komisijos dialogu su socialinės žiniasklaidos platformomis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis nustatysiu, kaip savanoriškas bendradarbiavimas gali 

padėti žymėti bei šalinti žalingą interneto turinį ir užtikrinti ryžtingus veiksmus kovojant su 

neteisėtu turiniu. Daugelio formų smurtas internete valstybių narių jau dabar yra 

kriminalizuojamas arba draudžiamas. Reikia daugiau informacijos apie valstybėse narėse 

taikomas teisines nuostatas ir apie įvairias smurto internete formas. Turime ieškoti būdų 

išsiaiškinti šiuos dalykus, drauge visapusiškai gerbdami pagrindines teises ir ypač žodžio 

laisvę. Augantis neteisingumas man kelia didelį rūpestį, todėl drauge su pirmininkės 

pavaduotojomis, atsakingomis už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą ir už 

vertybes ir skaidrumą, sieksiu, kad padėtis pagerėtų. 

 

 

5. Moterų ekonominis įgalėjimas: Deja, nepaisant konstruktyvaus pirmojo svarstymo 

Parlamente ir didelių politinių pastangų pastaraisiais metais, Komisijos pasiūlymas dėl 

direktyvos dėl moterų valdybose yra įstrigęs Taryboje. Per tą laiką skirtingos valstybės 

narės pakeitė savo poziciją dėl prieštaravimo šiai direktyvai. Kaip planuojate įveikti 

politines kliūtis ir trumpuoju laikotarpiu pasiekti labiau subalansuotą moterų 

atstovavimą priimant ekonominius sprendimus? Kokių konkrečių veiksmų ketinate 

imtis siekdama atblokuoti padėtį Taryboje ir atnaujinti šios direktyvos svarstymą 

visomis prieinamomis politinėmis priemonėmis? Vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir 

(atitinkamai) pensijų skirtumo Europos vidurkis kelia nerimą: 16 % – darbo 

užmokesčio skirtumas ir 40 % – pensijų skirtumas. Tai didelės kliūtys siekiant lyčių 

lygybės ES. Kokių iniciatyvų ketinate imtis siekdama šalinti šią nelygybę? Kokių 
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priemonių numatote imtis, kad įvykdytumėte išrinktosios Komisijos Pirmininkės 

įsipareigojimą nustatyti privalomas darbo užmokesčio skaidrumo priemones per 

pirmąsias 100 naujos Komisijos dienų? 

Lygiateisis moterų atstovavimas priimant ekonominius sprendimus yra lygių teisių ir 

sąžiningumo klausimas. Be to, lyčių pusiausvyra priimant sprendimus yra ekonomiškai 

naudinga.  

 

Manau, kad diskusijos dėl 2012 m. Komisijos pasiūlymo prisidėjo prie geresnio informavimo 

apie šį klausimą ir moterų dalyvavimas bendrovių valdybose kai kuriose šalyse išaugo. 

Nepaisant to, pokyčių tempas tebėra lėtas ir nors pastaraisiais metais kai kuriose valstybėse 

narėse pasiekta pažangos, kitose padėtis nesikeičia ar netgi blogėja.  

 

Man ši Direktyva atrodo labai svarbi. Dauguma valstybių narių šiai iniciatyvai pritaria, taigi 

susitarimas tikrai įmanomas. Džiaugiuosi, kad išrinktoji Komisijos Pirmininkė savo 

Politinėse gairėse tvirtai remia šį pasiūlymą ir, jei mano kandidatūra bus patvirtinta, sieksiu 

įtikinti valstybes nares taip pat jį remti. Tikiuosi ir Europos Parlamento paramos. Pažanga jau 

seniai vėluoja.  

 

Taip pat manau, kad naujoji Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyva darys 

teigiamą poveikį lyčių pusiausvyrai ekonomikos lyderystės srityje. Raginsiu valstybes nares 

imtis visapusiško ir greito įgyvendinimo.  

 

Kovos su vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumu klausimas lieka neišspręstas, 

todėl esu pasiryžusi paspartinti darbą šioje srityje. Manau, kad didesnis darbo užmokesčio 

skaidrumas ir didesnis teisinis aiškumas – pirmieji būtini žingsniai siekiant nustatyti, ar yra 

šališkumo lyties atžvilgiu ir ar diskriminuojama nustatant darbo užmokestį. Įmonėms noriu 

suteikti galių kovoti su darbo užmokesčio skirtumais, o diskriminacijos aukoms – veiksmingą 

žalos atlyginimą. Todėl, kaip nustatyta Politinėse gairėse, per pirmąsias šimtą šios Komisijos 

darbo dienų pranešime apie veiksmus, kuriais bus siekiama įvesti privalomas darbo 

užmokesčio skaidrumo priemones. Tai bus pirmasis žingsnis keliu, kuris turėtų nuvesti į 

visapusišką politiką, kuria siekiama spręsti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo 

problemą. Tai reiškia, kad reikės įveikti įsigalėjusius stereotipus, didinti moterų dalyvavimą 

priimant sprendimus, užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos ir naudojamos Profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvoje nustatytos teisės (visų pirma tėvų), ir kovoti su 

vyrų ir moterų pensijų skirtumu, atsirandančiu dėl neapmokamo darbo. 

 

Reikia ir sektorių lygmens pokyčių. Viena iš vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo 

priežasčių yra tai, kad gerai apmokamą darbą vyrų dominuojamose profesijose dirba palyginti 

nedaug moterų. Turime padėti moterims patekti į tam tikrus sektorius ir profesijas ir visų 

pirma šalinti pagrindines šio netolygaus darbo jėgos pasiskirstymo priežastis. Noriu kovoti su 

lyčių stereotipais, dėl kurių moterims, bet taip pat ir vyrams, trukdoma ieškoti galimybių 

sektoriuose, kuriuose tradiciškai dominuoja kitos lyties atstovai. Šie stereotipai taip pat 

nulemia nevienodą neapmokamos priežiūros pasidalijimą. Šiuo atžvilgiu bus būtina 

įgyvendinti Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvą. 

 

Kadangi vyrų ir moterų nelygybė yra socialiai nulemta, esu įsitikinusi, kad spręsdami lyčių 

nelygybės klausimus visose gyvenimo ciklo – švietimo, mokymo, užimtumo, tėvystės, 

priežiūros, darbo užmokesčio ir pensijų – srityse galime paspartinti pažangą ES.   
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Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto klausimai 

 

6. Aštuntosios Parlamento kadencijos pabaigoje Europos Parlamentas ir Taryba 

susitarė dėl direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyros. Nors Parlamentas tvirtai pasisakė už šią direktyvą, tam tikras 

skaičius valstybių narių jos neparėmė. Jūs, kaip paskirtoji Komisijos narė, kaip 

įsivaizduojate geriausią būdą visapusiškai įgyvendinti pirmąjį Europos socialinių teisių 

ramsčio teisės aktą? Ir ar pritartumėte, kad ši direktyva ne tik turi būti įgyvendinta, bet 

ir išplėsta, kad apimtų motinystės atostogas, taip pat savarankiškai dirbančių asmenų ir 

įtėvių teises?  

Labai džiaugiuosi, kad priimta Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyva. Tai 

didelis laimėjimas siekiant lyčių lygybės ir svarbus žingsnis į priekį kuriant Europą, kurioje 

tiek moterys, tiek vyrai gali derinti savo profesinį ir asmeninį gyvenimą. Moterys galės geriau 

išnaudoti savo galimybes darbo rinkoje, o vyrai turės progą perimti atitinkamą priežiūros 

pareigų dalį. 

Užtikrinsiu, kad valstybės narės perkeltų šią svarbią Direktyvą į nacionalinę teisę. Padėsime 

valstybėms narėms įgyvendinimo procese ir prireikus teiksime joms rekomendacijas.  

Manau, kad šia Direktyva ir Direktyva dėl motinystės atostogų suteikiame tvirtą pagrindą 

tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai užtikrinti. Pagal 

naujus ES teisės aktus teisė į vaiko priežiūros atostogas suteikiama ir įtėviams. Svarbu ne tik 

įgyvendinti šiuos teisės aktus, bet ir didinti piliečių informuotumą apie jų teises ir skatinti 

juos (visų pirma vyrus) naudotis šiomis teisėmis. Svarbu šį klausimą spręsti visais 

visuomenės lygmenimis. Pavyzdžiui, manau, kad turėtume viešinti gerąją patirtį, kaip antai 

apie mokyklas, kuriose aptariami su priežiūra susiję lyčių vaidmenys, arba įmones, kuriose 

tiek vyrai, tiek moterys naudojasi šeimai palankiomis darbo nuostatomis. Ketinu skirti ES 

lėšų tokiam informuotumo didinimui.  

 

Mano nuomone, savarankiškai dirbančių moterų ir vyrų lygybė, taip pat moterų verslumo 

skatinimo priemonės yra labai svarbios siekiant visapusiškai išnaudoti moterų gebėjimus ir 

talentą. Kai bus vertinamas šios Direktyvos įgyvendinimas, ketinu atidžiai stebėti, kaip 

Direktyvos 18 straipsnyje numatytos teisės koreliuoja su savarankiškai dirbančių asmenų 

atostogų dėl šeiminių priežasčių ir įvaikinimo atostogų nuostatomis. 

 

 

7. Lyčių lygybės skatinimas ir kova su moterų diskriminacija turi būti Europos 

Sąjungos prioritetas. Todėl nekantriai laukiame Komisijos pasiūlymų dėl naujos 

Europos lyčių lygybės strategijos, įskaitant privalomas darbo užmokesčio skaidrumo 

priemones, kurias išrinktoji Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen įsipareigojo 

pradėti taikyti praėjus pirmosioms 100 naujosios Komisijos dienų.  

 

Kokių teisėkūros priemonių numatote imtis, kad būtų panaikintas vyrų ir moterų 

darbo užmokesčio ir pensijų skirtumas, kad toje pačioje darbo vietoje būtų užtikrintas 

vienodas užmokestis už vienodą arba vienodos vertės darbą ir kad būtų nustatytos 

privalomos darbo užmokesčio skaidrumo priemonės?  

 

Kovos su vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumu klausimas lieka neišspręstas, 

todėl esu pasiryžusi paspartinti darbą šioje srityje. Manau, kad didesnis darbo užmokesčio 
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skaidrumas ir didesnis teisinis aiškumas – pirmieji būtini žingsniai siekiant nustatyti, ar yra 

šališkumo lyties atžvilgiu ir ar diskriminuojama nustatant darbo užmokestį. Įmonėms noriu 

suteikti galių kovoti su darbo užmokesčio skirtumais, o diskriminacijos aukoms – veiksmingą 

žalos atlyginimą. Todėl, kaip nustatyta Politinėse gairėse, per pirmąsias šimtą šios Komisijos 

darbo dienų pranešime apie veiksmus, kuriais bus siekiama įvesti privalomas darbo 

užmokesčio skaidrumo priemones. Tai bus pirmasis žingsnis keliu, kuris turėtų nuvesti į 

visapusišką politiką, kuria siekiama spręsti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo 

problemą. Tai reiškia, kad reikės įveikti įsigalėjusius stereotipus, didinti moterų dalyvavimą 

priimant sprendimus, užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos ir naudojamos Profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvoje nustatytos teisės (visų pirma tėvų), ir kovoti su 

vyrų ir moterų pensijų skirtumu, atsirandančiu dėl neapmokamo darbo. 

 

Reikia ir sektorių lygmens pokyčių. Viena iš vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo 

priežasčių yra tai, kad gerai apmokamą darbą vyrų dominuojamose profesijose dirba palyginti 

nedaug moterų. Turime padėti moterims patekti į tam tikrus sektorius ir profesijas ir visų 

pirma šalinti pagrindines šio netolygaus darbo jėgos pasiskirstymo priežastis. Noriu kovoti su 

lyčių stereotipais, dėl kurių moterims, bet taip pat ir vyrams, trukdoma ieškoti galimybių 

sektoriuose, kuriuose tradiciškai dominuoja kitos lyties atstovai. Šie stereotipai taip pat 

nulemia nevienodą neapmokamos priežiūros pasidalijimą. Šiuo atžvilgiu bus būtina 

įgyvendinti Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvą. 

 

Kadangi vyrų ir moterų nelygybė yra socialiai nulemta, esu įsitikinusi, kad spręsdami lyčių 

nelygybės klausimus visose gyvenimo ciklo – švietimo, mokymo, užimtumo, tėvystės, 

priežiūros, darbo užmokesčio ir pensijų – srityse galime paspartinti pažangą ES.   

 

[Šis tekstas – atsakymų į 5 klausimą ištrauka.]  

 

8. Mūsų darbo teisės aktuose įtvirtintos griežtos nuostatos, kuriomis įtvirtinta lygybė, 

tačiau lygybė negali būti ribotai taikoma tik tikrose srityse, ji turi būti užtikrinta 

piliečiams visais gyvenimo aspektais. Todėl labai svarbu kovoti su nelygybe ir 

diskriminacija.  

 

 – Kokių konkrečių veiksmų imsitės kaip Komisijos narė, atsakinga už lygybę, 

siekdama atblokuoti Taryboje įstrigusią nediskriminavimo direktyvą ir atnaujinti 

šios direktyvos svarstymą visomis prieinamomis politinėmis priemonėmis?  

 – Kokių priemonių numatote imtis kovodama su diskriminacija, įskaitant 

diskriminaciją dėl rasės, etninės kilmės, religijos, įsitikinimų, negalios, amžiaus, 

lytinės orientacijos, lyties tapatybės ir daugialypės diskriminacijos darbo vietoje ir 

darbo rinkoje?  

 – Atsižvelgiant į ES įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvenciją (JTNTK), ypač į „Baigiamąsias pastabas“, ar įsipareigojate paskelbti 

naują Europos strategiją dėl negalios po 2020 m., kad ES ir visos valstybės narės 

visapusiškai įgyvendintų JT neįgaliųjų teisių konvenciją ir į kokias prioritetines sritis 

sutelktumėte dėmesį šioje naujoje strategijoje?  

 – Remdamasi ankstesnėmis ES iniciatyvomis, kokias kitas teisines priemones 

numatote pasiūlyti, kad pagerintumėte socialinę ir ekonominę neįgaliųjų padėtį? 

 

Stengsiuosi sukurti Sąjungą, kurioje žmonės galėtų gyventi nevaržomi jokios rizikos ar 

baimės būti diskriminuojami. Stengsiuosi sukurti Europą, kurioje vertinami žmonės, turintys 

unikalių įgūdžių, patirties ir savybių. Visiškai sutinku, kad lygybė negali būti apribota tam 
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tikromis sritimis; ji turi būti užtikrinta piliečiams visais gyvenimo aspektais. Todėl esu tvirtai 

pasiryžusi užpildyti lygybės teisės aktų spragas. Jau daugelį metų Komisija siekia priimti 

pasiūlymą dėl išsamios horizontaliosios vienodo požiūrio direktyvos. Padedant ES 

pirmininkavusioms valstybėms narėms ir Komisijai jau išspręsti techniniai klausimai. 

Likusios kliūtys yra politinės. Pasinaudodama visomis savo politinėmis galiomis glaudžiai 

bendradarbiausiu su vyriausybėmis, kad būtų pašalinti trukdžiai dabartiniam pasiūlymui ir 

būtų pasiektas reikiamas balsų vieningumas.  

 

Keletas pastarojo meto įvykių teikia vilties, kad naujas impulsas yra įmanomas. Pirma, buvo 

priimtas neįgaliesiems skirtas Europos prieinamumo aktas. Antra, ES pirmininkaujanti 

Suomija šiems klausimams skiria ypatingą dėmesį ir per Užimtumo, socialinės politikos, 

sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos 2019 m. spalio 24 d. rengiamas politines diskusijas dėl 

kovos su diskriminacija ES bandys išjudinti šį reikalą iš aklavietės. Atidžiai stebėsiu šias 

diskusijas. Jų rezultatai bus labai svarbūs sprendžiant, kokių tolesnių veiksmų imtis ir siekiant 

pažangos trumpuoju laikotarpiu. Ilguoju laikotarpiu ir atsižvelgdama į neseniai priimtą 

Komisijos komunikatą „Veiksmingesnis socialinės politikos sprendimų priėmimas“1, 

visapusiškai remsiu mūsų sprendimų priėmimo galių didinimą šioje srityje.  

 

Kaip už lygybę atsakinga Komisijos narė, toliau atidžiai stebėsiu esamas teisėkūros 

priemones ir imsiuosi svarbių politikos iniciatyvų, pavyzdžiui, susijusių su romų įtrauktimi ir 

lygybės užtikrinimo institucijomis. Siekdama nacionalinės politikos pokyčių, glaudžiai 

bendradarbiausiu su valstybėmis narėmis, įskaitant šalis, kuriose dar nebaigtos pažeidimų 

nagrinėjimo procedūros. Jei reikės, nedvejodama pradėsiu kitą šių procedūrų etapą ir 

galiausiai perduosiu bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.  

 

Taip pat užtikrinsiu, kad būtų teikiamos išsamios galiojančių teisės aktų taikymo ataskaitos. 

Būsima Rasių lygybės direktyvos ir Direktyvos dėl vienodo požiūrio užimtumo srityje 

pagrindų įgyvendinimo ataskaita bus grindžiama plataus masto konsultacijomis su 

valstybėmis narėmis, pilietine visuomene ir visais suinteresuotaisiais subjektais. Toje 

ataskaitoje ketinu daug dėmesio skirti lygybės užtikrinimo institucijoms, kurios yra 

pagrindinės mūsų partnerės kovojant su įvairialype ir įvairių sričių diskriminacija. Įvertinusi 

įgyvendinimo ataskaitos rezultatus, apsvarstysiu galimybes imtis tolesnių veiksmų šioje 

srityje.  

 

Norėčiau pabrėžti, kad visiškai pritariu Europos Parlamento nuomonei, kaip nurodyta jo 2016 

m. rezoliucijoje2, kad vien teisės aktų nepakanka. Viena iš besitęsiančios diskriminacijos 

priežasčių – nepakankamas informuotumas apie turimas teises ir pareigas. Todėl toliau 

vykdysiu informacinę kampaniją3, kuria siekiama didinti vietos lygmens informuotumą.  

 

Be to, siekiu toliau remti didėjantį judėjimą, susijusį su Įvairovės chartijomis Europoje, nes 

šios chartijos tūkstančiams įmonių, savanoriškai įsipareigojusioms puoselėti įvairovę, yra 

tarsi įvairovės valdymo gairės. Visos šios chartijos – dalis ES įvairovės chartijų platformos, 

kuri padeda chartijų rengėjams reguliariai keistis informacija, leisti leidinius ir organizuoti 

aukšto lygio renginius, susijusius su įvairovės valdymu. Mano tikslas – užtikrinti tolesnį šios 

                                                 
1 „Veiksmingesnis socialinės politikos sprendimų priėmimas: sričių, kuriose bus plačiau taikoma kvalifikuota balsų 

dauguma, nustatymas“, COM(2019) 186, 2019 4 16. 
22016 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Direktyvos 2000/78/EB taikymo (P8_TA-PROV (2016) 0360). 
3Interneto svetainė ir informaciniai lapeliai visomis oficialiosiomis ES kalbomis: 

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination   

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination
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platformos finansavimą. Taip pat sieksiu įtraukti socialinius partnerius, kurie atlieka svarbų 

vaidmenį skatinant įvairovę darbo vietoje. 

 

Man teko garbė pagerinti maždaug 100 mln. neįgalių europiečių padėtį ES ir aš esu 

pasiryžusi tai padaryti. Šiai įvairialypei grupei priklauso 32 mln. sunkią negalią turinčių 

asmenų ir maždaug 70 mln. vidutinės negalios asmenų, daugiausia vyresnio amžiaus žmonių, 

kurių skaičius nuolat didėja. Manoma, kad iki 2020 m. penktadalis ES gyventojų turės vienos 

ar kitos formos negalią. Esu įsitikinusi, kad drauge su valstybėmis narėmis turime imtis 

skubių veiksmų, laikydamiesi ES pagrindinių teisių chartijos ir Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo. 

  

Įsipareigoju vadovauti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimui visoje 

ES. Kaip nustatyta Europos socialinių teisių ramsčio 17 principu, pagerinus neįgaliųjų padėtį 

sumažėja nelygybė. 

  

Dabartinė Konvencijos įgyvendinimo priemonė – Europos strategija dėl negalios – baigia 

galioti 2020 m. Aštuonias veiklos sritis (prieinamumo, dalyvavimo, lygybės, užimtumo, 

švietimo ir mokymo, socialinės apsaugos, sveikatos ir išorės veiksmų) apimanti Strategija 

šiuo metu yra vertinama. Prieš pradėdama rengti naują strategiją, pirmiausia atidžiai 

išnagrinėsiu vertinimo, kuris turėtų būti pateiktas iki 2020 m. vidurio, rezultatus. Prieš 

nustatydama prioritetus, dar noriu skirti laiko ir tiesiogiai įtraukti pačius neįgaliuosius ir jų 

šeimas, taip pat pasikonsultuoti su atitinkamomis organizacijomis ir suinteresuotaisiais 

subjektais. Esu įsitikinusi, kad tai padėtų pasiekti geresnių rezultatų. 

  

Viena labai svarbi mano darbo priemonė bus toliau užtikrinti, kad Konvencija būtų tinkamai 

įgyvendinta visose susijusiose ES politikos srityse. Šiuo tikslu nekantrauju glaudžiai 

bendradarbiauti su kitais Komisijos nariais, kad ne tik mano, bet ir mano kolegų atsakomybėn 

patenkančios svarbios iniciatyvos, pavyzdžiui, teisėkūros ir biudžeto, tinkamai atspindėtų 

negalios aspektus. Todėl glaudžiai bendradarbiausiu su Komisijos pirmininkės pavaduotoju, 

atsakingu už europinės gyvensenos apsaugą. 

  

Neįgaliųjų socialinės ir ekonominės padėties gerinimas – tai ne tik naujų įstatymų priėmimo 

klausimas. Taip pat reikia užtikrinti, kad turimi teisės aktai būtų veiksmingai įgyvendinami. 

Esu pasiryžusi užtikrinti, kad neseniai priimti teisės aktai, pavyzdžiui, Europos prieinamumo 

aktas, būtų įgyvendinami teisingai, ryžtingai ir nuosekliai. Valstybės narės turi per trejus 

metus Prieinamumo aktą perkelti į nacionalinę teisę ir dar per trejus – jį įgyvendinti. Atidžiai 

išanalizuosiu Europos neįgaliojo kortelės bandomuosius projektus ir įvertinsiu, ar ši kortelė 

padeda šalinti laisvo neįgaliųjų – tiek vyrų, tiek moterų – judėjimo kliūtis.  

  

Esu įsitikinusi, kad iki kadencijos pabaigos mūsų politinis įsipareigojimas sukurti lygybės 

Sąjungą neįgaliesiems duos konkrečių ir apčiuopiamų rezultatų ir jie galės geriau pasinaudoti 

Europos teikiama nauda. 

 

 


