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PASIŪLYMAI 

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

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

– atsižvelgdamas į 2010 m. Bendrosios rekomendacijos Nr. 28 dėl sutarties šalių 

pagrindinių prievolių pagal Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos 

panaikinimo moterims 2 straipsnį projektą, 

– atsižvelgdamas į Komisijos dokumentą „Strateginė veikla siekiant lyčių lygybės 2016–

2020 m.“, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto 

šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija), 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2014–2017 m. lyčių lygybės strategiją, 

A. kadangi vyrų ir moterų lygybė yra pagrindinė teisė, būtina siekiant užtikrinanti lygias 

galimybes ir vienodą požiūrį visose gyvenimo srityse, ir kadangi lygybės užtikrinimo 

politika padeda skatinti pažangų ir tvarų ekonomikos augimą; 

B. kadangi 2016 m. rugsėjo 15 d. rezoliucijoje dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos 

direktyvos 2000/78/EB taikymo nustatomi bendrieji vienodo požiūrio užimtumo ir 

profesinėje srityje pagrindai (Užimtumo lygybės direktyva); 

C. kadangi būtina kovoti su visų formų diskriminacija, įskaitant diskriminaciją dėl socialinės 

ir biologinės lyties; 

D. kadangi sąvoka „biologinė lytis“ apibūdinama kaip biologiniai vyro ir moters skirtumai, o 

sąvoka „socialinė lytis“ – kaip visuomenėje susiformavusios moters ir vyro tapatybės, 

funkcijos ir savybės, taip pat socialinė ir kultūrinė reikšmė, kurią visuomenė teikia šiems 

biologiniams skirtumams, ir kadangi socialinė lytis lemia vyrų ir moterų hierarchinius 

santykius, taip pat vyrams naudingą, o moterims nepalankų galimybių ir teisių 

paskirstymą ir priskyrimą; 

E. kadangi „vyrų ir moterų darbo užmokesčio, pajamų ir pensijų skirtumų mažinimas, tokiu 

būdu kovojant su moterų skurdu“ yra viena iš Europos Komisijos dokumente „Strateginė 

veikla siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m.“ nustatytų prioritetinių sričių; 

F. kadangi su apgailestavimu pažymi, kad moterys yra ypač diskriminuojamos galimybių 

patekti į darbo rinką atžvilgiu, joms mokamas kur kas mažesnis darbo užmokestis ir jos 

sudaro daugumą dažnai ne savo noru ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų; kadangi 

jos gauna kur kas mažesnę pensiją, o darbo santykiai yra mažiau užtikrinti ir teikia 

mažesnes garantijas, ir kadangi moterims, ypač vienišoms motinoms, vyresnio amžiaus 

vienišoms moterims ir neįgalioms moterims, skurdas gresia labiau nei vyrams; kadangi 

didesnę skurdo riziką taip pat patiria šeimos su trimis ar daugiau vaikų; kadangi moterims 

siekiant patekti į darbo rinką ir joje išlikti diskriminacija dėl motinystės yra nepriimtinas 

moterų diskriminacijos pagrindas; 

G. kadangi 2014 m. ES 15–64 m. amžiaus moterų užimtumo lygis buvo 59,6 proc., o vyrų – 
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70,1 proc.; kadangi tarp aukštesnės profesinės kvalifikacijos darbuotojų vyrų ir moterų 

užimtumo skirtumas yra mažesnis; kadangi 2016 m. Eurofound ataskaitoje apie vyrų ir 

moterų užimtumo skirtumus įvertinta, kad dėl vyrų ir moterų užimtumo skirtumo per 

metus patiriama didelių nuostolių už 370 mlrd. EUR, arba 2,8 proc. visų 28 ES valstybių 

narių BVP; kadangi moterų užimtumo lygis nuo 2008 m. padidėjo gana nežymiai, o 

užimtumo konvergenciją lėmė mažėjantis vyrų užimtumo lygis1; 

H. kadangi darbo rinkoje moterims vis dar egzistuoja stiklo lubos, o tai iš dalies susiję su 

faktu, kad į moteris žvelgiama įvertinant jų reprodukcinių savybių perspektyvą, o tai 

reiškia, kad moterų karjeros galimybės yra apribojamos net dėl vėliau profesinės karjeros 

metu galimo nėštumo; 

I. kadangi ekonomikos krizė padarė poveikį visai Europos Sąjungai, ypač kaimo vietovėms, 

kuriose susiduriama su katastrofiškai dideliu nedarbu, skurdu ir gyventojų skaičiaus 

mažėjimu, o šį poveikį labiausiai patiria moterys; 

J. kadangi labai dažnai vienišos vaikus auginančios moterys priverstos dirbti netipinį ir mažų 

garantijų darbą tam, kad galėtų suderinti asmeninį gyvenimą ir darbą; 

K. kadangi 2008–2014 m. laikotarpiu dėl visą ES apėmusios gilios ekonomikos krizės labai 

padidėjo nedarbo lygis, o 2014 m. moterų nedarbo lygis (10,4 proc.) vis dar buvo didesnis 

nei vyrų (10,2 proc.); 

L. kadangi 2015 m. ne visą darbo laiką dirbo 33 proc. moterų, palyginti su 10 proc. vyrų2, ir 

nemaža jų dalis ne visą darbo laiką dirbo ne savo noru; 

M. kadangi 2014 m. vidutinis valandinis moterų darbo užmokestis buvo 16,1 proc. mažesnis 

nei atitinkamas vyrams mokamas užmokestis; kadangi taip pat esama didelės moterų 

ekonominės padėties nelygybės namų ūkyje ir 40 proc. namų ūkių, kuriuos sudaro viena 

moteris, palyginti su 18 proc. atitinkamų namų ūkių, kuriuos sudaro vienas vyras, pajamos 

patenka į apatinį kvintilį, tuo tarpu namų ūkiuose, kuriuos sudaro visą darbo laiką dirbanti 

moteris ir ne visą darbo laiką dirbantis vyras, 30 proc. moterų gauna pajamas, 

patenkančias į apatinį kvintilį, palyginti su 6 proc. tokiomis pat aplinkybėmis dirbančių 

vyrų; 

N. kadangi pagal turimus duomenis galima spręsti, kad pagrindinės priežastys, dėl kurių 

moterys palieka darbo rinką, yra vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūra (27 proc.), jų 

pačių liga ar nedarbingumas (23 proc.) ir kitos asmeninės ar šeimyninės pareigos 

(18 proc.); 

O. kadangi 2008–2014 m. laikotarpiu padidėjo procentinė nesimokančių ir nedirbančių 

jaunuolių (NEET) dalis, o moterų skaičius šioje grupėje padidėjo labiausiai (17,1 proc. 

2014 m.), ir kadangi 34 proc. šių moterų pateko į tokią padėtį dėl šeimyninių pareigų, o 

16,5 proc. yra ilgalaikės bedarbės; 

P. kadangi šios darbo ir socialinės aplinkybės yra pagrindinė pensijų skirtumo, vidutiniškai 

siekiančio 40 proc., priežastis; 

                                                 
1 Duomenys iš 2016 m. Eurofound ataskaitos „Vyrų ir moterų užimtumo skirtumai. Problemos ir sprendimai“. 
2 Duomenys iš Eurofound ataskaitos „Šeštasis Europos darbo sąlygų tyrimas“. 
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Q. kadangi moterys ypač nukenčia dėl mažų garantijų darbo ir įvairių vadinamojo netipiško 

darbo formų ir joms vis dažniau tenka susidurti su „darbuotojo ir karjeros 

individualizavimo“ reiškiniu – požiūriu, kurį taikant plačiai pritariama nusistatymui prieš 

kolektyvines derybas; 

R. kadangi itin svarbu užtikrinti moterų teisę į darbą, kuriame joms būtų užtikrintos teisės, 

įskaitant teisę į motinystę, nepatiriant dėl jos sunkumų, nes moterys vis dar yra labiausiai 

diskriminuojamos ir patiria didžiausias diskriminacijos pasekmes; kadangi prie šios 

diskriminacijos pavyzdžių priskiriamas darbdavių spaudimas moterims, dalyvaujančioms 

pokalbiuose dėl darbo, kuriuose darbdaviai teiraujasi, ar jos turi vaikų ir kokio jie 

amžiaus, siekdami paveikti moterų sprendimus ir pasirinkti įdarbinti bevaikes darbuotojas, 

kurios yra „per daug neužsiėmusios“, taip pat didėjantis ekonominis ir su darbu susijęs 

spaudimas darbuotojoms nesinaudoti motinystės atostogomis; 

S. kadangi daug mažų garantijų darbą dirbančių arba darbo netekusių darbuotojų neturi teisės 

į vaiko priežiūros atostogas; 

T. kadangi su apgailestavimu tenka pažymėti, kad ES makroekonominė ir griežta taupymo 

politika padidino skurdą ir nelygybę ir ypač paveikė moteris Pietų Europos valstybėse 

narėse, kaip antai Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje; kadangi tai neigiamai 

atsiliepia jų šeimų, visų pirma jų vaikų, gyvenimo sąlygoms; 

U. kadangi ES makroekonominė ir griežta taupymo politika pakenkė darbo rinkos lankstumo 

politikai ir užimtumo saugumui ir labai paveikė socialinio ir viešojo sektoriaus darbus, 

taip pat vaikų ir pagyvenusių asmenų priežiūros paslaugas, todėl labai nukentėjo moterų 

užimtumas; kadangi skurdas ir socialinė atskirtis itin gresia moterims, visų pirma 

vienišoms motinoms, migrantėms, jaunoms ir vyresnio amžiaus moterims, o šią padėtį dar 

pablogino minėta politika; 

V. kadangi skurdo ir socialinės atskirties lygis 28 ES valstybėse narėse tebėra labai 

didelis. 2015 m. šias problemas patyrė 118,6 mln. gyventojų (23,7 proc. visų gyventojų) ir 

ypač nuo jų nukentėjo moterys, tokioje padėtyje jų yra daugiau kaip 62,4 mln. 

(24,4 proc.); 

W. kadangi mažų garantijų darbas yra veiksnys, prisidedantis prie moterų psichinės ir fizinės 

sveikatos, nes jos patiria iki penkių kartų daugiau streso, nerimo ir depresijos nei pagal 

neterminuotas darbo sutartis įdarbinti jų kolegos vyrai ar moterys; 

X. kadangi moterys gana dažnai darbe patiria įvairių formų diskriminaciją dėl lyties, įskaitant 

įdarbinimą žemesnėse pareigų kategorijose ir nepaaukštinimą pareigose, taip pat žodinį, 

psichologinį ir fizinį priekabiavimą ir prievartą (seksualinę ar kitokią); 

Y. kadangi kovoti su socialine nelygybe ir vyrų bei moterų nelygybe galima tik įgyvendinant 

politiką, pagal kurią būtų geriau paskirstomas turtas, taikant priemones tinkamoms darbo 

sąlygoms užtikrinti, realiam darbo užmokesčiui padidinti, ir būtų imamasi veiksmų darbo 

reguliavimui bei darbo saugai skatinti – ypač pasitelkiant kolektyvines derybas ir darbo 

laiką reguliavimą ir užtikrinant visuotinę galimybę nemokamai naudotis aukštos kokybės 

viešosiomis sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugomis; 

Z. kadangi svarbu parengti priemonių rinkinį siekiant panaikinti esamas kliūtis ir užtikrinti iš 
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tiesų lygias vyrų ir moterų galimybes patekti į darbo rinką ir gauti deramą darbą, taip pat jį 

dirbti; 

AA. kadangi svarbu spręsti nedeklaruojamo darbo ir neapmokamų viršvalandžių, dėl kurių 

didėja skurdas ir socialinė atskirtis, klausimą ir šiuos reiškinius panaikinti; kadangi visas 

namuose dirbančių moterų, ypač migrančių ir fiktyviai savarankiškai dirbančių moterų 

darbas yra labai nestabilus, jos dirba labai mažų garantijų darbo sąlygomis; 

1. yra sunerimęs dėl ilgalaikio pražūtingo griežtų taupymo priemonių poveikio moterų 

ekonominiam įgalėjimui ir lyčių lygybei, taip pat dėl didėjančio nedarbo ir viešųjų 

paslaugų ir išmokų mažinimo, kurie lemia priežiūros paslaugų krizę; pabrėžia, kad dėl 

priežiūros paslaugų mažinimo, vaiko išlaikymui, neįgaliesiems ir slaugytojams skiriamų 

išmokų ir mokestinių lengvatų mažinimo, įstatymu nustatytų atostogų, įskaitant vaiko 

priežiūros ir tėvystės atostogas, trumpinimo priežiūros paslaugas vis dažniau nemokamai 

perima moterys, kurios dėl šios priežasties negali dirbti apdrausto darbo arba tokį darbą 

gali dirbti tik ne visą darbo dieną; 

2. pažymi, kad kova su skurdu ir vyrų bei moterų nelygybe yra neišvengiamai susijusi su 

teisingesniu turto paskirstymu ir geresniais darbo teisės aktais, ypač pasitelkiant 

kolektyvines derybas, numatant didesnį darbo užmokestį ir principų „vienodas užmokestis 

už vienodą darbą“ ir „lygiavertis darbas“ įgyvendinimą, taip pat socialinę apsaugą; mano, 

kad būtina skubiai plėtoti ES lygmens lygiaverčio darbo apibrėžtį, atsižvelgiant į 

Teisingumo Teismo praktiką, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į tokius veiksnius 

kaip darbo sąlygos, darbuotojams suteikta atsakomybė, fiziniai ar psichiniai darbo 

reikalavimai; mano, kad būtina skubiai spręsti vienodo darbo užmokesčio už lygiavertį 

darbą klausimą; ragina Komisiją skatinti lyčių lygybę darbo vietoje, įskaitant 

informuotumo apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio, taip pat Europos vienodo darbo 

užmokesčio skirtumą didinimo kampanijas ir keitimąsi gerąja patirtimi; 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares atlikti priekabiavimo darbe, įskaitant priekabiavimą 

prie nėščių darbuotojų ar bet suvaržymus grįžus po motinystės atostogų, stebėseną, 

prevenciją ir šį reiškinį pažaboti; ragina Komisiją ir valstybes nares pateikti pagal lytį ir 

pagal tėvystę ar motinystę suskirstytus duomenis, susijusius su užmokesčio ir pensijų 

skirtumais; 

4. mano, kad siekiant kovoti su skurdu ir nelygybe reikia imtis ryžtingų kovos su 

diskriminacija ir priekabiavimu darbo rinkoje priemonių, derinant jas su teisingesne 

pajamų paskirstymo politika; mano, kad, kaip Europos darbo rinkos elgesio kodeksą, 

reikėtų nustatyti tikslą visiškai panaikinti seksualinį priekabiavimą; 

5. ragina valstybes nares imtis priemonių siekiant panaikinti vyrų ir moterų darbo 

užmokesčio ir pensijų skirtumus ir atsisakyti visų formų teisės aktų ir politikos, kurie 

įteisina mažų garantijų darbą; ragina valstybes nares priimti darbo teisės aktus, kuriais 

skatinamas darbo reguliavimas, kolektyvinės derybos, socialinė apsauga ir didesni 

atlyginimai, ir investuoti į nuolatinių darbo vietų kūrimą ir mokymąsi visą gyvenimą bei 

kvalifikacijos kėlimą, kaip į priemones lyčių nelygybei įveikti; taip pat primygtinai ragina 

valstybes nares teikti pirmenybę aktyvios politikos rengimui ir naudingiems veiksmams, 

skirtiems moterų dalyvavimui darbo rinkoje ir jų ekonominei nepriklausomybei didinti, 

taip pat vyrų ir moterų darbo užmokesčių, jų įdarbinimo pareigų kategorijų, paaukštinimo 

pareigose, pajamų ir pensijų skirtumams panaikinti; 
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6. ragina valstybes nares kurti ir stiprinti nacionalines darbo inspekcijos tarnybas, suteikiant 

joms tokias finansines sąlygas ir finansinius bei žmogiškuosius išteklius, kad jų darbas 

vietoje būtų veiksmingas ir jos galėtų kovoti su neužtikrintumu dėl darbo, nereguliuojamu 

darbu, taip pat su diskriminacija darbo ir darbo užmokesčio srityse, ypač lyčių lygybės 

aspektu; 

7. mano, kad jokiomis aplinkybėmis dėl didėjančių lankstumo darbo rinkoje reikalavimų 

moterys neturėtų toliau sudaryti didžiąją dalį netipinį ir mažų garantijų darbą dirbančių 

darbuotojų; 

8. pažymi, kad norint sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, labai svarbu 

taikyti darbo užmokesčio skaidrumo didinimo priemones; ragina valstybes nares 

įgyvendinti Komisijos rekomendaciją dėl darbo užmokesčio skaidrumo; 

9. ragina valstybes nares priimti teisės aktus, skirtus motinystės, tėvystės ir tėvų teisėms 

apsaugoti arba stiprinti, ir prašo, kad šią apsaugą taip pat numatyti darbo teisės aktuose; 

primygtinai ragina Komisiją peržiūrėti, atsižvelgiant į Parlamento poziciją, galiojančią 

aukšto lygio standartų Motinystės atostogų direktyvą, įskaitant galimą priėmimą 

priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad vaiko priežiūros atostogų išmoka visada būtų 

skaičiuojama naudojant kaip pagrindą 100 proc. bazinio atlyginimo, kad motinystės 

atostogų laikotarpiu moterys gautų išmokas ir joms būtų užtikrinta socialinė apsauga 

siekiant užtikrinti šeimų socialinę ir ekonominę gerovę ir skatinti tėvus naudotis vaiko 

priežiūros atostogomis; pabrėžia, kad drauge su motinystės atostogų nuostatomis būtina 

taikyti veiksmingas priemones, kuriomis būtų ginamos nėščių ir neseniai pagimdžiusių 

moterų, vienišų motinų ir krūtimi maitinančių motinų teisės, kaip nurodoma Tarptautinės 

darbo organizacijos ir Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijose; pabrėžia, kad 

išsamaus pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto teisinis pagrindas turėtų būti 

lyčių lygybė, siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į juos 

darbe principą; 

10. ragina valstybes nares ir Komisiją pertvarkyti mokesčių ir išmokų sistemas, kurios 

finansiškai skatina mažiau uždirbantį sutuoktinį pasitraukti iš darbo rinkos arba dirbti ne 

visą darbo laiką, nes tokia padėtis gali trukdyti pasiekti tikslą, kad daugiau tėvų imtų 

vaiko priežiūros atostogas, ir turėti neigiamų pasekmių moterims, pvz., gali būti įtvirtintas 

vyrų ir moterų darbo užmokesčio, priežiūros ir pensijų skirtumas; 

11. primygtinai ragina valstybes nares priimti teisės aktus, kuriais būtų užtikrintas moterų 

įtraukimas į socialinės apsaugos sistemą, dirbančioms moterims būtų suteikta apsauga 

nedarbo laikotarpiais ir užtikrinta teisė gauti pensiją; 

12. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti teisės aktų dėl motinystės teisių 

įgyvendinimą ir juos taikyti siekiant, kad moterys neatsidurtų nepalankioje padėtyje 

pensijos atžvilgiu dėl to, kad būdamos darbingo amžiaus jos buvo motinos; 

13. ragina valstybes nares skatinti viešąsias paramos šeimoms priemones, ypatingą dėmesį 

skiriant nemokamų aukštos kokybės viešųjų vaiko priežiūros paslaugų, kaip antai vaikų 

lopšeliai ir ikimokyklinio ugdymo paslaugos, kūrimui, ir gerinti pagyvenusiems žmonėms 

teikiamų specializuotų priežiūros paslaugų, ypač teikiamų jų namuose, tinklą, siekiant 

skatinti tinkamą dirbančių moterų darbo ir gyvenimo pusiausvyrą ir šalinti suvaržymus, 

kurie, esant moterų diskriminacijai, objektyviai prisideda prie moterų pasitraukimo iš 
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darbo rinkos; 

14. pabrėžia minimalių pajamų sistemų svarbą siekiant išlaikyti žmogaus orumą ir kovoti su 

skurdu ir socialine atskirtimi, taip pat jų, kaip tam tikros formos socialinių investicijų, 

suteikiančių žmonėms galimybių dalyvauti visuomenėje, mokytis ir (arba) ieškoti darbo, 

vaidmenį; ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti minimalių pajamų sistemas ES, 

įskaitant tai, ar šios sistemos padeda namų ūkiams patenkinti savo poreikius; ragina 

Komisiją ir valstybes nares, atsižvelgiant į gautus rezultatus, įvertinti, kokiais būdais ir 

kokiomis priemonėmis visose valstybėse narėse būtų galima užtikrinti tinkamas 

minimalias pajamas, ir apsvarstyti tolesnius socialinės konvergencijos visoje ES rėmimo 

veiksmus, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės ypatumus, taip pat nacionalinę patirtį 

ir tradicijas; 

15. pažymi, kad Europos socialiniai partneriai nepasiekė susitarimo dėl išsamaus teisėkūros ir 

ne teisėkūros priemonių, susijusių su profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo 

suderinimu, rinkinio; ragina Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl tokio rinkinio, 

kuris būtų Komisijos 2017 m. darbo programos dalis, turint mintyje paskelbtą Europos 

socialinių teisių ramstį; 

16. ragina valstybes nares rengti teisės aktus, pagal kuriuos būtų įtraukta prevencinė politika, 

kaip antai lyčių lygybės planai, skirti kovoti su diskriminacija darbe dėl lyties ir sukurti 

moterims bei vyrams tinkamą darbo aplinką; 

17. prašo valstybes nares imtis veiksmų tam, kad būtų deklaruotas nedeklaruojamas darbas ir 

būtų nepiktnaudžiaujama sudarant laikinąsias darbo sutartis, kurios visų pirma siūlomos 

moterims, siekiant pagerinti pažeidžiamiausių grupių, ypač namuose dirbančių moterų ir 

fiktyviai savarankiškai dirbančių moterų, padėtį ir apsaugą; primygtinai ragina valstybes 

nares įgyvendinti tokias priemones, kaip konsultacinių paslaugų teikimas, diskriminacijos 

darbe prevencijos užtikrinimas ir institucijų, atsakingų už užimtumo stebėseną ir 

teisėtumo užtikrinimą, sukūrimas siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi su įdarbinimu, 

užmokesčiu, mokymu, darbo praktika ir sutarčių nutraukimu susijusių taisyklių; 

18. rekomenduoja valstybėms narėms užtikrinti, kad visi jaunuoliai, neatsižvelgiant į jų 

amžių, turėtų galimybę naudotis aukštos kokybės nemokamu viešuoju švietimu, ypač 

aukštesnių lygių švietimu ir mokymu, nes pastebėta, kad mokymo lygio didinimas padeda 

mažinti vyrų ir moterų nelygybę darbo rinkoje; 

19. ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą pajamų kompensaciją ir socialinę apsaugą bet 

kokių su šeima ar priežiūra susijusių atostogų laikotarpiu, visų pirma siekiant užtikrinti, 

kad mažas pajamas gaunantys darbuotojai galėtų naudotis atostogų priemonėmis tokiomis 

pačiomis sąlygomis kaip ir kiti darbuotojai; 

20. pabrėžia, kad, taikant visuotinį, su draudimo įmokomis ir profesinės veiklos istorija 

nesusijusį modelį, migrantams ir pabėgėliams turėtų būti suteiktos tokios pat teisės ir 

galimybė gauti tokias pat išmokas ir paslaugas, kaip ir kiti darbuotojai; 

21. ragina Komisiją kaupti duomenis apie sėkmingą valstybių narių praktiką tam, kad šią 

praktiką būtų galima skleisti ir skatinti ją taikyti siekiant užkirsti kelią diskriminacijai 

darbe dėl lyties ir ypač apsaugoti moterų teises; 
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22. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius prisidėti, kad būtų užtikrintos deramos 

priežiūros darbuotojų darbo sąlygos ir kokybiškas užimtumas, be kita ko, mokant jiems 

deramą darbo užmokestį, pripažįstant priežiūros darbuotojų statusą ir gerinant priežiūros 

darbuotojams skirtą aukštos kokybės profesinį mokymą; 

23. prašo Komisijos užtikrinti, kad ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams, ne nuolat 

dirbantiems darbuotojams ir darbuotojams, kurių karjeroje buvo pertrūkių ar laikotarpių, 

kai buvo dirbta mažiau valandų, būtų veiksmingai suteiktos tokios pat galimybės kaip ir 

visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams naudotis deramų pensijų sistemomis be jokios 

diskriminacijos; 

24. pabrėžia, kad psichikos sveikatos problemų turinčios darbuotojos patiria labai didelę 

riziką dėl visų mažų garantijų darbo elementų; pabrėžia, kad su tokiomis darbuotojomis 

sudaroma neproporcingai daug terminuotųjų darbo sutarčių, jos patiria dirbančiųjų skurdą, 

dirba ne visą darbo laiką, sužlunga jų karjera ir joms taikomos mažų garantijų darbo 

sutarčių sąlygos; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad Europos Sąjungos 

sveikatos ir saugos teisės aktai būtų pakankamai griežti ir veiksmingi siekiant geriau 

apsaugoti pažeidžiamus darbuotojus; pažymi, kad bet kokio tipo priekabiavimas darbe 

labai kenkia gyvenimo ir darbo kokybei, sveikatai ir gerovei. 
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