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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 tyrimai parodė, kad naujos ekonomikos sąlygomis socialinė ir ypač lyčių 
nelygybė turės tendenciją didėti,

B. kadangi moterys yra nepalankioje padėtyje darbo rinkoje ir neproporcingas jų skaičius 
dirba nevisą darbo dieną, taip pat pagal naujus, dažnai laikinus darbo susitarimus, jos 
susiduria su kliūtimis siekdamos pasinaudoti visomis socialinėmis teisėmis ir 
garantijomis,

1. pabrėžia, kad labai svarbu priimti priemones stiprinti socialines teises ir lengvatas nevisą 
darbo dieną bei pagal lanksčius ar netipinius susitarimus dirbantiems darbuotojams, 
siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir atsižvelgiant į tai, kad dauguma darbuotojų yra moterys,

2. ragina Komisiją veiksmingai integruoti lyčių lygybės aspektą į savo konsultacijų procesą,
pabrėžia, kad Komisijos žaliojoje knygoje (COM(2006)0708) pasiūlytuose pakeitimuose 
neatsižvelgiama į lyčių diferenciacijos pasekmes,

3. pabrėžia, kad konkurencijos spaudimas prisidėjo prie ekonominės nelygybės ir lankstaus 
darbo poreikio padidėjimo ir tai sukėlė neigiamų padarinių moterims, t. y. lėmė mažesnį 
darbo užmokestį ir profesinį bei sektorių atskyrimą bei paveikė moterų ekonominės 
nepriklausomybės perspektyvas ir socialinę apsaugą;

4. pabrėžia, kad bendras moterų darbo krūvis padidės, jei jos bus skatinamos dirbti 
neatsižvelgiant į didesnę jų atsakomybę namuose, nesuteikiant pakankamų vaikų 
priežiūros paslaugų ir nestiprinant nėščių bei maitinančių moterų apsaugos,

5. ragina valstybes nares sudaryti palankesnes sąlygas vyrams ir moterims siekti karjeros 
atsižvelgiant į žmogaus viso gyvenimo perspektyvą, kad jie galėtų prižiūrėti vaikus ir 
mokytis visą gyvenimą neprarasdami teisės į pensiją ir kitų socialinių garantijų, pabrėžia, 
kad tą galima pasiekti tik stiprinant, o ne apribojant darbo teisę ir socialinę apsaugą.


