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Lėta pažanga: moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio atotrūkis ES 

66 % atotrūkio yra nepaaiškinama, remiantis matuojamomis charakteristikomis 



Measures the difference in gross hourly wage 
between women and men 

Measures: - average hourly earnings

- monthly average of the number of paid hours

- employment rates of men and women

Tradicinis matavimas neatskleidžia kitų 
lyčių nelygybės darbe formų 



Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai 
didėja progresuojant karjerai 

Source: Eurostat



Didėjantys šeimos poreikiai didina moterų 
ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį 

Neto darbo užmokestis, EU-28 (2015): 

Source: EIGE calculations on the basis of EWCS (2015) data  



Moterys gauna mažiau bet kokio tipo 
papildomų pajamų 

Source: EIGE calculations on the basis of EWCS (2015) data  



Darbo užmokesčio skirtumus lemiančios 
priežastys 



Darbo užmokesčio skirtumus lemiančios 
priežastys 



Europos Komisija pristato darbo 
užmokesčio skaidrumo iniciatyvą  

Darbo užmokesčio skaidrumos priemonės (pvz. darbuotojų teisė gauti 
informaciją, darbavio prievolė informuoti ir skelbti siūlomo atlyginimo 
intervalą darbo skelbimuose, lyties požiūriu neutrali darbo 
klasifikacija/vertinimas)

Teisinių sąvokų aiškumas (pvz. kas laikoma ‚užmokesčiu‘ ar ‚vienodos 
vertės darbu‘, kaip identifikuoti atlyginimą, su kuriuo daromas 
palyginimas)

Vienodo užmokesčio teisės įtvirtinimas ir apsauga (pvz. teisės gynimo 
būdai ir procedūros, įrodymo našta, kompensacija, nukentėjusių 
apsauga, kolektyvinis skundas, sankcijos, darbo inspekcijos ir lygių 
galimybių kontrolieriaus funkcijų stiprinimas)  



Priemonės padedančios mažinti 
darbo užmokesčio atotrūkį 

Reikalingas platus ir sisteminis atsakas, nes geriausias rezultatas 
pasiekiamas, kai priemonės yra koordinuotos ir papildo viena kitą: 

• Darbo užmokesčio skaidrumo įstatymai (Belgija, Švedija, 
Vokietija, ...)

• Kolektyvinės derybos ir kolektyvinės sutartys (Belgija, 
Prancūzija, Švedija,...)

• Lyties požiūriu neutrali darbų vertinimo metodologija 
(Prancūzija,...)

• Stiprios nacionalinės nepriklausomos lygių galimybių tarnybos 

• Darbo užmokesčio atotrūkio skaičiuotuvas (angl. wage gap 
calculator)

• Tyrimai, stebėsena ir sąmonigumo ugdymo kampanijos 
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