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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:

A. kadangi lyčių lygybės principas yra viena iš kertinių ES vertybių ir yra įtvirtintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 ir 19 straipsniuose, kuriuose 
nustatyta pareiga šalinti nelygybę, skatinti lyčių lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl 
lyties bei užtikrinti lyčių aspekto integravimą į visų sričių ES politiką ir veiklą;

B. kadangi ES įsigalėjusi lyčių nelygybė – be kita ko, pvz., 11,6 proc. siekiantis vyrų ir 
moterų užimtumo skirtumas1, 16,2 proc. siekiantis vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumas2 ir 37,2 proc. siekiantis dydžio vyrų ir moterų pensijų skirtumas3 – yra ne tik 
neteisinga, bet ir lemia pažeidžiamą arba nesaugią moterų padėtį, pvz., skurdą arba 
socialinę atskirtį; kadangi būtinos skubios pastangos, kad šių skirtumų nebeliktų, nes jie 
tebėra viena pagrindinių kliūčių siekiant lyčių lygybės ir yra neleistina diskriminacijos 
dėl lyties forma;

C. kadangi ypač svarbu mažinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą, kuris šiuo metu ES 
vidutiniškai siekia beveik 40 proc. ir kuris irgi yra susikaupusios nelygybės, moterų 
patiriamos visą gyvenimą, bei nedalyvavimo darbo rinkoje laikotarpių rezultatas; 
kadangi pripažinimas, jog moterys atlieka slaugytojų darbą, yra solidus pagrindas norint 
imtis efektyvių veiksmų problemai, susijusiai su tuo, kad moterys sukaupia mažiau 
teisių į pensijų išmokas, spręsti;

D. kadangi priežiūros paslaugų kokybė labai skiriasi valstybėse narėse, privačiose ir 
viešose įstaigose, kaimo ir miesto vietovėse bei skirtingose amžiaus grupėse ir tarp jų; 
kadangi moterys tiesiogiai, kaip paslaugų naudotojos ir darbuotojos, bei netiesiogiai, 
padėdamos savo šeimos nariams, kuriems būtinos svarbiausios viešosios paslaugos, 
nukenčia dėl apribojimų, taikomų viešosioms paslaugoms, įskaitant sveikatos priežiūrą, 
švietimą ir būstą;

E. kadangi lyčių lygybė sustiprėtų, jei daugiau moterų užimtų su sprendimų priėmimu 
susijusias pareigas;

F. kadangi dėl savo vaidmens šeimoje moterys dažniau linkusios daryti karjeros pertraukas 
ir kadangi moterys dažniau nustoja dirbti, kad galėtų pasirūpinti vaiku ar sergančiu 
giminaičiu; kadangi šis moterims tenkantis vaidmuo gali būti kliūtis jų karjerai; kadangi 
šiuo metu vyksta diskusijos dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
užtikrinimo;

G. kadangi įgyvendinant Europos semestrą turėtų būti prisidėta prie Europos socialinių 
teisių ramsčio užbaigimo, siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į moteris ir vyrus bei 
vienodas jų galimybes, taip pat paremti teisę į vienodą moterų ir vyrų užmokestį už 
vienodą darbą bei teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą už prieinamą kainą;

                                               
1 Europos lyčių lygybės instituto lyčių statistikos duomenų bazė.
2 Boll, C., ir Lagemann, A., Gender pay gap in EU countries based on SES (2014), Liuksemburgas, Europos 
Komisija (2018 m.).
3 Europos Komisija, 2018 m. pensijų adekvatumo ataskaita.
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1. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti didesnį lyčių aspekto integravimo principo 
įtraukimą rengiant konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, stabilumo ir konvergencijos 
programas bei nacionalines reformų programas, nustatant kokybinius tikslus ir 
priemones, kuriais būtų sprendžiama įsigalėjusios lyčių nelygybės problema, ir 
sistemingai taikyti biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą principą;

2. ragina valstybes nares savo nacionalinėse reformų programose nustatyti konkrečius 
kiekybinius tikslus, susijusius su moterų užimtumu apskritai, ir konkrečias priemones, 
skirtas moterų, kurių užimtumo lygis labai žemas, grupėms pvz., jaunoms ir vyresnio 
amžiaus moterims, migrantėms, neįgalioms moterims, vienišoms motinoms ir romų 
tautybės moterims;

3. ragina Komisiją ir Tarybą į 2020 m. strategiją įtraukti lyčių lygybės ramstį ir visa 
apimantį lyčių lygybės tikslą;

4. ragina Komisiją įtraukti lyčių lygybės indeksą, kaip vieną iš Europos semestro 
priemonių pažangai siekiant užimtumo ir socialinių tikslų stebėti;

5. pabrėžia, kad nedarbas, skurdas ir socialinė atskirtis yra susirūpinimą – ypač moterims –
keliantis klausimas; todėl akcentuoja, jog svarbu daryti viską, kad vykstant Europos 
semestro procesui ypač daug dėmesio ir toliau būtų skiriama pažangaus, tvaraus ir 
įtraukaus augimo užtikrinimui, labiau koordinuojant nacionalinę ir Europos politiką, 
siekiant sukurti daugiau geros kokybės darbo vietų ES ir taip išspręsti moterų ir vyrų 
skirtumų nedarbo, darbo užmokesčio ir pensijų srityse problemą;

6. reiškia susirūpinimą dėl to, kad darbo rinka visoje ES yra vertikaliai ir horizontaliai 
segreguota, dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumų bei dėl to, kad 
nedaug moterų dalyvauja priimant sprendimus; atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad 
moterų užimtumo lygis vis dar žemesnis nei vyrų; be to, pabrėžia, kad šis užimtumo 
lygio skirtumas ypač ryškus tarp motinų ir priežiūros pareigų turinčių moterų;

7. pakartoja savo raginimą Komisijai padėti valstybėms narėms labiau pasinaudoti 
struktūriniais fondais, siekiant investuoti į viešas vaikų, vyresnio amžiaus ir kitų 
priklausomų asmenų priežiūros sistemas ir paslaugas, kad moterims būtų lengviau grįžti 
į darbo rinką ir kad būtų skatinama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra;

8. ragina valstybes nares nustatyti veiksmingus finansavimo modelius, įskaitant tikslinį 
finansavimą, kuriais būtų užtikrinama viešojo ir privačiojo finansavimo pusiausvyra ir 
kurie dar būtų pritaikyti ir prie nacionalinių bei vietos aplinkybių;

9. ragina užtikrinti, kad įgyvendinant Europos semestrą būtų visapusiškai įsipareigota 
Europos socialinių teisių ramsčio atžvilgiu, akcentuojant vienodą požiūrį į moteris ir 
vyrus bei vienodas jų galimybes, teisę į vienodą užmokestį už vienodą darbą ir teisę į 
aukštos kokybės priežiūros paslaugas už prieinamą kainą;

10. pabrėžia, kad moterims irgi svarbu mokytis visą gyvenimą, nes tai galimybė joms 
persikvalifikuoti nuolat kintančioje darbo rinkoje; ragina kuo labiau viešinti temas, 
susijusias su skaitmenine sritimi ir IRT, nes tai gali padėti mergaitėms atsispirti 
stereotipams, su kuriais šiuo metu susiduriama švietimo srityje, ir mažinti užimtumo 
lygio bei pensijų dydžio skirtumus;
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11. ragina Komisiją ir valstybes nares stebėti moterų aktyvumą darbo rinkoje; taip pat 
ragina valstybes nares atblokuoti Direktyvą dėl moterų įmonių valdybose;

12. ragina valstybes nares ir Komisiją pašalinti visus moterų dalyvavimo darbo rinkoje 
apribojimus ir panaikinti visą su mokesčiais susijusį šališkumą lyčių atžvilgiu bei kitas 
paskatas, dėl kurių įsigali nelygybė lyčių vaidmenų požiūriu;

13. ragina Komisiją atlikti struktūrinių reformų poveikio lyčiai vertinimą;

14. pabrėžia, kad svarbu stebėti visų 15–24 metų amžiaus gyventojų, priskirtinų 
nesimokantiems ir nedirbantiems jaunuoliams, procentinę dalį ir kitus pagalbinius 
rodiklius bei ypatingą dėmesį skirti jaunoms moterims ir mergaitėms, nes, kalbant apie 
nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių skaičių, lyčių rodikliai labai skiriasi; 

15. ragina įgyvendinti politiką, pagal kurią būtų remiamas moterų verslumas, sudarant joms 
galimybes gauti finansavimą ir užsiimti verslu, t. y. rengti specialiai joms numatytus 
mokymus ir taikyti priemones, skirtas profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai 
užtikrinti;

16. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros: tai geras būdas užimtumui tarp moterų skatinti ir užtikrinti, kad moterų 
užimtumo lygis būtų labiau subalansuotas; ragina valstybes nares gerinti lyčių 
pusiausvyrą atitinkamuose sektoriuose ir įmonėse, ypatingą dėmesį skiriant neįgalioms 
moterims, nes darbo rinkoje jos ypač pažeidžiamos.
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