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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi struktūrinės moterų ekonominio įgalėjimo kliūtys yra įvairių susikertančių 

nelygybės, stereotipų ir diskriminacijos formų privačiojoje ir viešojoje sferose rezultatas;  

B.  kadangi suteikus daugiau ekonominių galių moterims ir užtikrinus didesnę lyčių lygybę 

suteikiama ekonominių galimybių, kurios turi stiprų teigiamą poveikį ES BVP ir iki 

2050 m. gali padidinti ES BVP vienam gyventojui 6,1–9,6 proc.1, ir kadangi panaikinus 

lyčių skirtumus užimtumo srityje ekonomikos augimas valstybėse narėse padidėtų nuo 15 

iki 45 proc.2; kadangi skaičiuojant negautą darbo užmokestį, nesumokėtas socialinio 

draudimo įmokas ir papildomas viešųjų finansų išlaidas bendros metinės mažesnio moterų 

užimtumo lygio sąnaudos 2013 m. siekė 370 mlrd. EUR, t. y. 2,8 proc. ES BVP3, be to, 

padidinus lyčių lygybę būtų papildomai sukurta 10,5 mln. darbo vietų4; 

C. kad moterų dalyvavimas ekonomikoje ir ekonominis įgalėjimas yra itin svarbūs sudarant 

joms galimybę būti atsakingoms už savo gyvenimą ir daryti įtaką visuomenėje, taip pat 

joms suteikiama geresnė prieiga prie ekonominių išteklių ir galimybių (pvz., užimtumo, 

finansinių paslaugų, nuosavybės ir kito turto) bei gebėjimų ugdymo; kadangi itin svarbu 

užtikrinti tokias pačias vyrų ir moterų teises ir galimybes dalyvauti ekonominiame 

gyvenime ir darbo rinkoje, nes tai ne tik svarbus, bet ir lemiamas veiksnys siekiant ES 

ekonomikos augimo, kuris turėtų teigiamą poveikį BVP, verslo įmonių įtraukumui ir 

konkurencingumui, taip pat sprendžiant problemas, susijusias su senėjančia visuomene; 

D. kadangi strategijoje „ES 2020“ nustatytas ES tikslas užtikrinti 75 proc. vyrų ir moterų 

užimtumą iki 2020 m. ir visų pirma panaikinti lyčių nelygybę užimtumo srityje; kadangi 

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas moterims dalyvauti darbo rinkoje reikės suderintų 

pastangų; 

E. kadangi motinystė neturėtų būti vertinama kaip kliūtis moterų profesiniam tobulėjimui ir 

jų emancipacijai; 

F. kadangi moterys ir vyrai turi lygias teises ir pareigas, susijusias su motinyste ir tėvyste 

(išskyrus teisę į atsigavimo priemones po gimdymo), kadangi vaikų auginimo naštą 

reikėtų dalytis ir jos nereikėtų užkrauti vien motinoms; 

G. kadangi namų ūkiuose, kuriuose jauniausiam vaikui dar nėra septynerių, vyrai per savaitę 

dirba 41 valandą mokamo darbo ir 15 valandų nemokamo darbo, o moterys – 32 valandas 

mokamo darbo, bet užtat 39 valandas nemokamo darbo; 

                                                 
1 Europos lyčių lygybės institutas (EIGE); 2017 m. tyrimas „Ekonominė lyčių lygybės nauda ES“, 3 p. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en 
3 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-

solutions 
4 Europos lyčių lygybės institutas (EIGE); 2017 m. tyrimas „Ekonominė lyčių lygybės nauda ES“, 3 p. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
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H. kadangi norint skatinti moterų profesinę karjerą itin svarbus elementas yra darbo ir šeimos 

gyvenimo derinimas, todėl būtina sukurti viešųjų ir privačiųjų vaikų priežiūros įstaigų 

sistemą; 

I. kadangi, nors beveik 60 proc. ES universitetų absolventų yra moterys, joms dėl išliekančių 

kliūčių vis dar nepakankamai atstovaujama mokslo, matematikos, informacinių 

technologijų, inžinerijos ir susijusiose profesinėse srityse; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 

jog profesinė nelygybė reiškiasi naujais pavidalais, ir, nepaisant investicijų į švietimą, 

tikimybė, kad jaunos moterys bus ekonomiškai neaktyvios, yra dvigubai didesnė nei jaunų 

vyrų atveju; kadangi prognozuojama, jog IRT ir informatikos srities profesijos bus itin 

svarbios ateityje (trumpuoju laikotarpiu), kalbant tiek apie laisvas darbo vietas, tiek apie 

darbo užmokestį, yra itin svarbu pritraukti daugiau moterų studijuoti šiuos dalykus; 

J. kadangi, remiantis prognozėmis, jei moterų produktyvumo lygis padidėtų ir pasiektų vyrų 

produktyvumo lygį, ES BVP galėtų išaugti 27 proc.; 

K. kadangi, remiantis EBPO tyrimais, bendrovės, kurių valdybose yra daugiau moterų, dirba 

pelningiau nei tos, kurių valdybų nariai yra tik vyrai, nors 2014 m. moterys sudarė tik 

20,2 proc. didžiausių ES šalyse registruotų biržinių bendrovių valdybų narių; 

1. mano, kad moterų ekonominis įgalėjimas itin svarbus siekiant mažinti skurdą ir skatinti 

ekonomikos vystymąsi; vis dėlto primygtinai tvirtina, kad ekonominio savarankiškumo 

užtikrinimas yra tik pirmas žingsnis siekiant moterų ekonominio įgalėjimo, nes norint 

suteikti moterims daugiau galių privačiajame ir viešajame sektoriuose taip pat būtina 

lygybė politinėje, socialinėje ir kultūrinėje sferose; mano, kad siekiant suteikti moterims 

daugiau ekonominių galių valstybės narės privalo įgyvendinti vienodo užmokesčio abiejų 

lyčių darbuotojams už vienodą ar lygiavertį darbą principą ir sustiprinti jų pagrindines 

teises; ragina Komisiją ir valstybes nares siekiant moterų ekonominio įgalėjimo užtikrinti, 

kad būtų laikomasi šio SESV 157 straipsnyje apibrėžto principo ir kovojama su tiesiogine 

ir netiesiogine diskriminacija darbo rinkoje; 

2. ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Užimtumo lygybės direktyvą ir Direktyvą 

2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo 

taikymo; ragina Komisiją užtikrinti geresnį šių direktyvų taikymą ir propaguoti lyčių 

lygybės įgyvendinimo planus įmonėse; 

3. ragina valstybes nares apsaugoti moterų teises ir skatinti lyčių lygybę ir socialinę gerovę 

imantis veiksmų siekiant panaikinti darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus, diskriminaciją 

užimtumo srityje draudžiančių teisės aktų pažeidimus ir išspręsti su jais susijusias 

problemas, kovoti su mažų garantijų, nepageidaujamu ir nesaugiu darbu ir užimtumu, 

mažų garantijų darbu laikant tokį darbą, kuris neatitinka tarptautinių, nacionalinių ir 

Sąjungos standartų ir teisės aktų ir (arba) kuris nesuteikia pakankamai išteklių deramam 

pragyvenimui ar tinkamos socialinės apsaugos, pavyzdžiui, neištisinis darbas, dauguma 

laikinųjų darbo sutarčių, nefiksuoto darbo laiko sutartys, nesavanoriškas darbas ne visą 

darbo dieną, taip pat sudarant sąlygas, užtikrinančias teisę nuo savanoriško darbo ne visą 

darbo laiką grįžti prie darbo visą darbo laiką; 

4. apgailestauja dėl to, kad nenyksta vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas – tai yra 

SESV 157 straipsnyje įtvirtinto vienodo užmokesčio už vienodą darbą abiejų lyčių 

darbuotojams pagrindinio principo pažeidimas, dėl kurio ypač nukenčia vaikų turinčios ir 
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juos auginančios moterys; ragina ES ir valstybes nares, kad jos, bendradarbiaudamos su 

socialiniais partneriais ir lyčių lygybės įstaigomis, nustatytų ir įgyvendintų vyrų ir moterų 

darbo užmokesčio skirtumo panaikinimo politiką; ragina valstybes nares reguliariai atlikti 

darbo užmokesčio apžvalgas, kurios papildytų šias pastangas; 

5. pabrėžia, kad norint užkirsti kelią vyrų ir moterų pensijų skirtumui ir jį panaikinti, taip pat 

mažinti moterų skurdą senatvėje, visų pirma turi būti sudarytos sąlygos moterims mokėti 

vienodas pensijų įmokas, jas labiau įtraukiant į darbo rinką ir užtikrinant lygias galimybes, 

kiek tai susiję su darbo užmokesčiu, pareigų paaukštinimu ir galimybėmis dirbti visą 

darbo laiką; 

6. pabrėžia, kad būtina naikinti vyrų ir moterų pensijų skirtumų priežastis ir pasekmes, nes 

tai trukdo moterų ekonominiam savarankiškumui senatvėje, nes jos susiduria su didesne 

skurdo rizika nei vyrai; pabrėžia valstybėse narėse taikomų mokesčių ir išmokų sistemų, 

pagal kurias netaikomos priemonės, kuriomis antrasis šeimoje uždirbantis asmuo 

skatinamas nedirbti visai arba nedirbti daugiau, svarbą, nes dažnai antrasis šeimoje 

uždirbantis asmuo yra moteris; ragina valstybes nares pakeisti namų ūkio modelius 

pritaikant mokesčių ir socialinės apsaugos teises individualiems poreikiams, siekiant 

užtikrinti, kad moterys turėtų individualias teises, ir kovoti su jų priklausoma padėtimi 

pasitelkiant jų partnerius arba valstybę; 

7. pabrėžia, kad lanksčios darbo formos padeda moterims derinti darbo ir šeimos gyvenimą 

ir gali teigiamai prisidėti siekiant į profesinį gyvenimą įtraukti nepalankioje padėtyje 

esančių moterų grupes; 

8. ragina valstybes nares pagerinti bendrąsias darbo sąlygas, įskaitant konsultuojantis su 

darbuotojais nustatytą šeimai palankų darbo laiko organizavimą; 

9. primygtinai ragina valstybes nares numatyti deramas tėvystės atostogas ir išmokas, kad 

būtų galima užtikrinti vienodas vyrų ir moterų galimybes siekti karjeros; 

10. pabrėžia, kad būtina užkirsti kelią horizontaliai ir vertikaliai lyčių segregacijai darbo 

rinkoje naikinant tiesiogines ir netiesiogines priežastis, sprendžiant diskriminacinio 

socialinio elgesio ir stereotipų klausimą, didinant įvairovę moterų ir vyrų profesijos 

pasirinkimo srityje ir skatinant vienodą moterų ir vyrų dalyvavimą darbo rinkoje, 

kokybiško švietimo, formaliojo ir neformaliojo mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir bet 

kokio pobūdžio priežiūros veikloje; ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti 

priemones, kuriomis būtų naikinami lyčių stereotipai ir segregacija darbo rinkoje, 

švietimo, mokymo, taip pat namų ūkio darbų ir priežiūros pareigų srityse, kad būtų galima 

padidinti moterų pajamas ateityje ir pagerinti jų socialines ir ekonomines sąlygas; 

11. primena, kad švietimui skiriamas tvarus viešasis ir privatusis finansavimas yra įtraukios, 

socialiai teisingos ir demokratiškos visuomenės pagrindas, todėl į šį prioritetą reikia 

atsižvelgti sudarant biudžetus; pabrėžia ypatingą mergaičių ir jaunų moterų švietimo 

vaidmenį, turint omenyje būsimas užimtumo perspektyvas ir ekonominį įgalėjimą; 

atsižvelgdamas į tai ragina valstybes nares stiprinti politiką ir didinti investicijas į 

kokybišką švietimą ir mokymą ir remti sektorius ir pareigas, kuriuose moterų yra per 

mažai, pvz., mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM), taip pat pasiekti, 

kad daugiau moterų būtų įdarbinta šiose kokybiškose darbo vietose; pabrėžia profesinio 

rengimo ir mokymo svarbą siekiant įvairinti profesijos pasirinkimą ir suteikti moterims ir 
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vyrams galimybę rinktis netradicines profesijas; primena, kad svarbu švietimo sistemose 

akcentuoti vyrų ir moterų lygybės principą ir lygias teises dalyvauti ekonominiame 

gyvenime;  

12. atkreipia dėmesį į tai, kad spartus skaitmeninių technologijų plitimas daro didelį poveikį 

darbo rinkai, nes keičiasi vertės grandinės, darbo sąlygos ir pobūdis; pažymi, kad dėl 

skaitmeninimo atsiradusios galimybės gali būti veiksminga priemonė siekiant tolesnės 

moterų įtraukties į darbo rinką ir geresnio abiejų lyčių profesinių ir buitinių pareigų 

derinimo; taip pat pažymi, kad dėl skaitmeninimo didėja gebėjimų, reikalingų esamai 

skaitmeninei vyrų ir moterų takoskyrai panaikinti, paklausa; pabrėžia, kad naujų įgūdžių, 

ypač IRT srityje, paklausos klausimas turi būti sprendžiamas rengiant mokymus, taip pat 

skatinant tolesnį mokymąsi ir mokymąsi visą gyvenimą, siekiant stiprinti skaitmeninį 

raštingumą bei panaikinti dabartinę lyčių nelygybę ir taip užtikrinti didesnį aukštos 

kvalifikacijos kandidatų pasirinkimą; todėl ragina valstybes nares ir Komisiją stiprinti 

pastangas siekiant didinti įtrauktį IRT kontekste ir skatinti gerinti moterų ir mergaičių 

skaitmeninius įgūdžius ir IT raštingumą, nes joms vis dar nepakankamai atstovaujama 

šiame sektoriuje, o tai gali prisidėti prie moterų ekonominio įgalėjimo ir 

nepriklausomumo, taigi, ir sumažinti bendrą vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą; 

13. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis skatinti ir remti moterų verslumo 

iniciatyvas, suteikti galimybę moterims įgyti žinių, kurių reikia norint pačioms arba kartu 

su partneriais steigti verslo įmones, grindžiamas jų inovatyviomis idėjomis; atsižvelgiant į 

tai, itin svarbu teikti informaciją apie mokymo galimybes, remti moteris verslininkes joms 

siekiant pasinaudoti alternatyviais finansavimo šaltiniais ir verslo tinklų galimybėmis, taip 

pat ankstyvais etapais konsultuoti jas startuolių kūrimo, valdymo ir verslo plėtimo 

klausimais; 

14. ragina valstybes nares įgyvendinti konkrečią ir aktyvią užimtumo ir mokymo politiką 

siekiant padėti grįžti į darbą moterims, kurios dėl priklausomų asmenų priežiūros buvo 

sustabdžiusios savo karjerą; 

15. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad struktūriniai ir investicijų fondai būtų naudojami siekiant 

pagerinti moterų švietimą, mokymą ir galimybes patekti į darbo rinką bei kovoti su jų 

nedarbu, skurdu ir socialine atskirtimi; pabrėžia, kad 20 proc. ESF lėšų, kurios skirtos 

socialinės įtraukties priemonėms ir socialinių inovacijų projektams, galėtų būti 

panaudojamos aktyviau, siekiant remti iniciatyvas, pvz., smulkius vietinius projektus, 

skirtus suteikti galių moterims, kurios patiria skurdą ir socialinę atskirtį; 

16. ragina valstybes nares imtis teisėkūros ir ne teisėkūros priemonių siekiant užtikrinti 

ekonomines ir socialines „moteriškuose“ sektoriuose dirbančių darbuotojų teises; 

pabrėžia, kaip svarbu siekti išvengti to, kad pernelyg didelė dalis moterų dirbtų mažų 

garantijų darbą, pvz., namų ūkio darbo ar priežiūros sektoriuose, ir primena, kad svarbu 

gerinti darbo vietų šiuose sektoriuose kokybę; pripažįsta, kad namų ūkio darbai ir namų 

ūkio paslaugos (daugeliu atvejų šiuos darbus dirba ir šias paslaugas teikia moterys) dažnai 

patenka į neapskaityto darbo sritį; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti ir plėtoti 

formalųjį namų ūkio paslaugų sektorių, taip pat pasitelkiant Europos kovos su 

nedeklaruojamu darbu platformą, pripažinti namų ūkio paslaugas, darbą šeimoje ir 

priežiūros paslaugas kaip vertingą ekonomikos sektorių, kuriame gali būti sukurta daug 

darbo vietų ir kurį valstybės narės turėtų geriau reglamentuoti, kad būtų galima užtikrinti 
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saugumą namų ūkio darbuotojams ir suteikti šeimoms galimybių vykdyti savo, kaip 

darbdavių, vaidmenį, ir suteikti galimybių dirbančioms šeimoms derinti profesinį ir 

asmeninį gyvenimą; 

17. pabrėžia priežiūros ir namų ūkio sektoriaus svarbą ir jo darbo vietų kūrimo potencialą, ir 

pabrėžia, kad reikia užtikrinti kokybišką užimtumą ir deramas darbo vietas priežiūros 

ekonomikos viešajame ir privačiajame sektoriuose; pabrėžia būtinybę pagerinti socialinę 

apsaugą ir padidinti darbo užmokestį šiuose sektoriuose, (juose didžiąją dalį darbo jėgos, 

pvz., asmens priežiūros darbuotojų, valytojų ir pagalbininkų, maitinimo paslaugų teikėjų 

ir su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas teikiančių specialistų ir kt., sudaro moterys); 

18. pabrėžia, kad svarbu skirti dėmesio specialiems pažeidžiamų grupių, susiduriančių su 

ypatingais sunkumais siekiant patekti į darbo rinką (pvz., jaunų moterų, kaimo vietovėse 

gyvenančių moterų, neįgalių moterų, moterų pabėgėlių ir migrančių), poreikiams ir 

įvairialypiams sunkumams; ragina valstybes nares, atsižvelgiant į pabėgėlių jau turimus 

per savaiminį bei formalųjį mokymąsi įgytus gebėjimus, kompetenciją, talentus ir praktinę 

patirtį, anksti užtikrinti lengvas galimybes gauti kokybišką mokymą, įskaitant stažuotes, 

kad būtų užtikrinta visapusiška jų integracija į visuomenę ir darbo rinką; ragina valstybes 

nares imtis priemonių siekiant užkirsti kelią tarpsektorinei diskriminacijai, su kuria ypač 

dažnai susiduria pažeidžiamoje padėtyje esančios moterys; pabrėžia, jog itin svarbu, kad 

Direktyva 2000/78/EB dėl vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje ir Direktyva 

2000/43/EB dėl vienodo požiūrio nepriklausomai nuo rasės arba etninės priklausomybės 

būtų įgyvendinamos tinkamai; 

19. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti ir pagerinti jau galiojančių įstatymų ir 

politikos darbo vietoje įgyvendinimą ir tobulinti šiuos įstatymus ir politiką, kad moterys 

būtų apsaugotos nuo tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos, visų pirma per atrankos 

procedūras, įdarbinant, išlaikant darbo vietą ir skatinant darbe tiek viešajame, tiek 

privačiajame sektoriuose, taip pat užtikrinti vienodas moterų galimybes darbo užmokesčio 

ir karjeros srityse; 

20. pabrėžia, kad darbo ir pareigų vertinimo ir klasifikavimo sistemose tiek viešajame, tiek 

privačiajame sektoriuose turi būti laikomasi neutralumo lyčių požiūriu principo; palankiai 

vertina valstybių narių pastangas skatinti politiką, kuria siekiama užkirsti kelią 

diskriminacijai įdarbinimo procese, ir ragina jas naudoti gyvenimo aprašymus, kuriuose 

nenurodoma lytis, kad įdarbinimo proceso metu bendrovėms ir viešojo administravimo 

institucijoms lyties aspektas nedarytų poveikio; ragina Komisiją išnagrinėti galimybę 

parengti anoniminę „Europass“ gyvenimo aprašymo formą; siūlo valstybėms narėms 

parengti programas siekiant kovoti su socialiniais ir lyčių stereotipais, visų pirma dirbant 

su jauniausio amžiaus vaikų grupėmis, tokiu būdu siekiant užkirsti kelią profesijų 

klasifikacijai, dėl kurios dažnai apribojamos moterų galimybės gauti geriausiai 

apmokamas pareigas ir darbą; 

21. ragina valstybes nares taikyti iniciatyvią politiką ir skirti atitinkamas investicijas, kuriomis 

būtų siekiama padėti su šeima ir priežiūra susijusiomis atostogomis pasinaudojusioms 

moterims ir vyrams patekti ar grįžti į darbo rinką, joje likti ir tobulėti, užtikrinant pastovų 

ir kokybišką užimtumą, vadovaujantis Europos socialinės chartijos 27 straipsniu; ypač 

pabrėžia, kad reikia užtikrinti galimybę grįžti į tas pačias arba lygiavertes ar panašias 

pareigas, užtikrinti apsaugą nuo atleidimo ir mažiau palankaus požiūrio dėl nėštumo, 



 

PE601.266v03-00 8/12 AD\1129345LT.docx 

LT 

prašymo suteikti su šeima susijusių atostogų ar pasinaudojimo jomis ir užtikrinti apsaugos 

laikotarpį, per kurį į darbą grįžęs asmuo galėtų prisitaikyti prie darbo; 

22. primygtinai ragina valstybes nares prireikus nustatyti motinystės ir tėvystės apsaugos 

sistemas, kurios apimtų privalomas išimtines motinystės ir tėvystės atostogas abiem 

tėvams, taip pat vaiko priežiūros atostogas, kurios gali būti naudojamos bendru tėvų 

sprendimu, tokiu būdu siekiant pripažinti abiejų tėvų teises ir užkirsti kelią darbdavių 

daromai prielaidai, kad su motinyste (tėvyste) susijusios pareigos tenka vien tik 

motinoms; 

23. pabrėžia, kad per atostogas turėtų būti ir toliau mokamas darbo užmokestis ir socialinio 

draudimo įnašai; 

24. pabrėžia vienodo atstovavimo abiem lytims vadovaujančiose pareigose tiek viešajame, 

tiek privačiajame sektoriuose svarbą; primena, kokia svarbi Direktyva dėl moterų įmonių 

valdybos, nes ja siekiama užtikrinti proporcingą nepakankamai atstovaujamos lyties 

atstovų dalį tarp nevykdomųjų valdybos narių biržinėse bendrovėse, išskyrus mažąsias ir 

vidutines įmones; taip pat ragina valstybes nares baigti darbą Taryboje, kad galėtų 

prasidėti derybos su Parlamentu siekiant tikslo, kad iki 2020 m. bent 40 proc. 

nevykdomųjų direktorių pareigų biržinių bendrovių valdybose eitų moterys; ragina 

valstybes nares ir įmones užtikrinti vienodą atstovavimą abiem lytims, kiek tai susiję su 

vadovaujamomis pareigomis darbo rinkoje, ekonominio ir politinio sprendimų priėmimo 

struktūrose bei institucijose, taip pat įmonėse ir bendrovių valdybose, pvz., nustatant 

kvotas; 

25. pabrėžia, kad labai svarbu sudaryti galimybes gauti paskolą, finansines paslaugas ir 

konsultacijas norint suteikti galių moterims, patiriančioms socialinę atskirtį verslo srityje, 

ir padidinti atstovavimą joms privačiame sektoriuje; todėl rekomenduoja išsiaiškinti, ar 

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) ir Europos socialinis fondas (ESF) galėtų 

būti naudojami lanksčiau ir ne taip biurokratiškai siekiant remti moteris verslininkes 

startuolių kūrimo etapu; 

26. skatina moterų lyderiavimą profesinėse sąjungose ir darbuotojų organizacijose, taip pat 

primygtinai ragina visus profesinių sąjungų lyderius užtikrinti vienodą atstovavimą ir 

veiksmingai atstovauti moterų darbuotojų interesams; 

27. pabrėžia socialinių partnerių ir kolektyvinių derybų svarbą siekiant užtikrinti ekonominį 

moterų darbuotojų įgalėjimą ir ragina persvarstyti pareigybių klasifikaciją, nes dėl 

šališkumo lyčių požiūriu, susijusiu su tam tikrų kategorijų darbu, gali būti sukurtos 

skirtingos darbo vietos, nors atliekamos užduotys yra vienodos; 

28. ragina valstybes nares stiprinti ir užtikrinti visapusišką naudojimąsi teise į kolektyvines 

derybas privačiajame ir viešajame sektoriuose; ypač ragina socialinius partnerius naudotis 

kolektyvinėmis derybomis siekiant pažangos vyrų ir moterų lygių galimybių klausimu, 

užtikrinti, kad esami teisės aktai dėl vienodų sąlygų būtų taikomi praktikoje, taip pat 

spręsti su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu susijusius klausimus ir siekti šį 

skirtumą panaikinti; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad socialiniai partneriai turi didelių 

galimybių remti lyčių lygybę darbo rinkoje, aktyviai keldami vienodo vyrams ir moterims 

ir deramo darbo užmokesčio klausimą per kolektyvines derybas; mano, kad atstovų 

lygybės klausimu paskyrimas yra gera praktika, nes jie didina sąmoningumą lyčių lygybės 
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darbe klausimu, teikia informaciją ir palaiko ryšius šioje srityje; 

29. ragina valstybes nares įgyvendinti ir vykdyti viešą socialinės rūpybos politiką, taip pat 

užtikrinti, kad būtų teikiamos ir prieinamos kokybiškos ir įperkamos priežiūros paslaugos, 

kiek tai susiję su vaikų, vyresnio amžiaus žmonių ir kitų priklausomų asmenų priežiūra, 

šiuo tikslu atliekant Barselonos tikslų dėl vaikų priežiūros įstaigų peržiūrą; taip pat ragina 

valstybes nares nustatyti panašius tikslus, susijusius su ilgalaikės priežiūros paslaugomis, 

ir skatinti vienodą dalijimąsi neapmokamu darbu namuose ir bendrą atsakomybę už 

priežiūrą; pabrėžia, jog vaikų priežiūros paslaugų prieinamumas yra būtina sąlyga, kad 

moterys galėtų visapusiškai panaudoti savo potencialą darbe, o dirbančios šeimos – 

suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą, taip pat kad būtų padidintas moterų dalyvavimas 

darbo rinkoje; primena svarbų viešųjų tarnybų vaidmenį skatinant lyčių lygybę; pažymi, 

kad išlaidos šiose srityse turi būti laikomos ekonominę grąžą teikiančiomis investicijomis; 

30. pabrėžia, kad reikia panaikinti lyčių nelygybę apmokamame ir neapmokamame darbe ir 

skatinti vienodą vaikų ir priklausomų asmenų priežiūros pareigų, išlaidų ir pačios 

priežiūros pasidalijimą tarp moterų, vyrų ir visos visuomenės, siekiant užtikrinti vyrų ir 

moterų kaip lygiavertes pajamas gaunančių ir lygiavertes priežiūros pareigas turinčių 

partnerių pozicijas; pažymi, kad šioje srityje reikia konkrečių pasiūlymų, siekiant padėti 

užtikrinti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; 

31. ragina abi teisės aktų leidybos institucijas pasiūlyti naujų veiksmingų priemonių siekiant 

pagerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, įskaitant pasiūlymus dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir 

slaugytojų atostogų, kad būtų skatinama lyčių lygybė gerinant moterų galimybes patekti į 

darbo rinką ir vyrams ir moterims vienodai dalijantis namų ūkio ir priežiūros pareigomis; 

32. primygtinai ragina valstybes nares į savo darbo teisės aktus įtraukti mechanizmus, kuriais 

būtų siekiama teikti paskatas kurti lanksčius darbo metodus ir nuotolinio darbo modelius, 

kurie sudarytų palankesnes sąlygas tėvams prižiūrėti savo vaikus po mokyklos ir padėtų 

užtikrinti profesinių ir šeimos pareigų pusiausvyrą; drauge pabrėžia, kad darbuotojai ir 

darbdaviai yra bendrai atsakingi už tinkamiausių modelių parengimą ir susitarimą dėl jų; 

33. ragina valstybes nares užtikrinti poilsio atostogas neįgalių vaikų tėvams, ypatingą dėmesį 

skiriant vienišoms motinoms ir remiantis geriausios patirties nagrinėjimu; 

34. primygtinai ragina valstybes nares investuoti į neformalias mokymo įstaigas, kuriose 

vaikai po mokyklos galėtų mokytis žaisdami ir būtų prižiūrimi pasibaigus pamokoms ir 

užsidarius lopšeliams, taip būtų sprendžiamas mokyklos ir darbo valandų skirtumo 

klausimas; 

35. ragina valstybes nares remiantis Viešųjų pirkimų direktyvos (2014/24/ES) nuostatomis 

skatinti naudotis socialinėmis išlygomis viešųjų pirkimų procedūrose kaip priemone, kuria 

siekiama didinti vyrų ir moterų lygybę, kai esama atitinkamų nacionalinės teisės aktų, 

kurie gali būti laikomi pagrindu taikyti socialines išlygas; 

36. pabrėžia nacionalinių iniciatyvų, kuriomis gerinamas finansavimo prieinamumas 

moterims verslininkėms, ir, atsižvelgdamas į tai, pažymi mikropaskolų potencialą; 

37. ragina valstybes nares integruoti lyčių perspektyvą į savo nacionalinę gebėjimų ir darbo 
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rinkos politiką ir įtraukti tokias priemones į nacionalinius veiksmų planus ir (arba) kaip 

dalį Europos semestro veiklos, kaip numatyta pagal Užimtumo gaires. 
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