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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 darbą be garantijų dažniausiai dirba moterys ir kadangi nepaisant galiojančių 
teisės aktų moterų užimtumo galimybės, darbo vietų kokybė, pragyvenimą užtikrinančios 
pajamos ir vienodo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą principo taikymas 
Europos Sąjungoje vis dar labai skiriasi,

B. kadangi tai, kad daugiausiai moterys dirba darbą be garantijų, yra pagrindinis veiksnys, 
lemiantis vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, kuris vis dar yra didelis; kadangi 
pagerinus moterų darbo sąlygas sumažėtų vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas,

C. kadangi ES ir toliau laikosi įsipareigojimo integruoti lyčių lygybės aspektą; kadangi 
formuojant užimtumo politiką reikėtų aktyviai skatinti lygias moterų ir vyrų galimybes,

D. kadangi tam tikromis aplinkybėmis moterims kyla pavojus dirbti netinkamomis 
sąlygomis ir kadangi šiuo požiūriu joms reikėtų skirti ypatingą dėmesį, ypač nėščioms 
moterims ir krūtimi maitinančioms moterims,

E. kadangi dėl globalizacijos ir dabartinių ekonominių sąlygų bei technologijų pažangos 
keičiasi darbo santykiai ir darbuotojų užduotys,

F. kadangi labiau tikėtina, kad darbą be garantijų dirbančios moterys nebus informuojamos 
apie savo teises, ir joms kyla didesnis pavojus negauti teisinės apsaugos ir (arba) būti 
neteisėtai atleistoms iš darbo,

G. kadangi reikėtų pabrėžti visų darbuotojų, taip pat ir darbą be garantijų dirbančių moterų, 
teisės į profesinį švietimą ir mokymą svarbą,

H. kadangi dėl didėjančio darbą be garantijų dirbančių moterų skaičiaus didėja moterų 
skurdo pavojus,

1. ragina valstybes nares veiksmingiau taikyti Direktyvos 2006/54/EB nuostatas;

2. ragina Europos Vadovų Tarybą nustatyti aiškias gaires ir konkrečias priemones, kad 
pagal strategiją „ES 2020“ būtų išsaugomos esamos ir kuriamos naujos darbo vietos;

3. ragina valstybes nares ir Komisiją parengti ir įgyvendinti priemones, kurios padėtų 
mergaitėms ir jaunoms moterims palengvinti prieigą prie gero išsilavinimo, profesinio 
mokymo ir gerų studijų, ir ypatingą paramą šiuo požiūriu teikti iš migrantų šeimų 
kilusioms mergaitėms ir jaunoms moterims; be to, pabrėžia, kad moterys, nustojusios 
dirbti gimus vaikui, turėtų aktyviai siekti grįžti į darbą;

4. ragina Komisiją pagal naują užimtumo strategiją siekti, kad darbą be garantijų dirbančios 
moterys būtų įtraukiamos į socialinės ir darbo teisės apsaugos sistemas neatsižvelgiant į 
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jų darbo statusą;
atkreipia dėmesį į tai, kad darbą be garantijų dirbančios moterys ir jų šeimos turėtų turėti 
teisę gauti nedarbo draudimo išmokas ir motinystės pašalpas; siekiant sukurti atitinkamą 
socialinės apsaugos tinklą, ragina valstybių narių vyriausybes išplėsti socialinių pašalpų 
gavėjų ratą ir pratęsti jų mokėjimo trukmę;

5. ragina Europos Komisiją padėti valstybėms narėms parengti kampaniją, skirtą sudaryti 
sąlygas be garantijų dirbantiems darbuotojams palaipsniui tapti nuolatiniais darbuotojais; 
ragina Europos Komisiją patvirtinti programą, kurios tikslas – informuoti darbuotojus 
apie darbo be garantijų padarinius ir poveikį, taip pat darbo saugai ir darbuotojų 
sveikatai;

6. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares imtis veiksmų siekiant sumažinti dvigubą 
moterų darbo naštą, kuri yra viena iš priežasčių, kodėl daugiausiai moterys dirba darbą be 
garantijų; tam, kad sumažėtų darbo be garantijų vietų, ragina nuolatiniame darbe taikyti 
priemones, kurios padėtų geriau derinti darbą su asmeniniu gyvenimu;

7. ragina valstybes nares palengvinti vaikų priežiūros ir slaugos tinklų kūrimą ir siekti 
Barselonos tikslų vaikų priežiūros srityje, pasiūlyti išeitį asmenims, kurie negali, kaip 
pageidauja, dirbti visą darbo dieną dėl to, kad nesama vaikų priežiūros ir slaugos tinklų, 
sudaryti sąlygas moterims, kurios tam pasiryžta, dirbti visą darbo dieną ir skatinti moteris 
dalyvauti darbo rinkoje bei įgyti ekonominį nepriklausomumą; ragina valstybes nares 
įveikti kliūtis, kurios trukdo moterims dirbti tiek valandų, kiek jos nori, neatsižvelgiant į 
tai, ar jos dirba visą, ar ne visą darbo dieną; atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu gauti 
pragyvenimą užtikrinančias pajamas ir prieigą prie visų socialinės apsaugos išmokų, 
neatsižvelgiant į tai, ar dirbama visą, ar ne visą darbo dieną; pabrėžia pastarojo 
laikotarpio pokyčių, kurie parodė, kad kai kuriuose sektoriuose dėl nesaugaus darbo ypač 
moterys su mažais vaikais atsidūrė skurde, pavojų;

8. ragina valstybes nares užtikrinti, kad ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams taip 
pat būtų taikomos nuostatos dėl pensijos;

9. ragina valstybes nares pritaikyti pensijų, mokesčių, socialinės apsaugos ir socialinę bei 
šeimos teisę taip, kad moterys ir vyrai būtų savarankiški ir susituokę, ir nesusituokę;

10. mano, kad pensijų sistemų tvarumas, lengvesnis paskolų teikimas savitarpio pagalbos 
projektams ir darbo vietų bei alternatyvių pajamų kūrimas gali padėti pagerinti darbą be 
garantijų dirbančių moterų padėtį;

11. dar kartą ragina Europos Komisiją ir valstybes nares taikyti daugiau priemonių ir pagerinti 
teisės aktų sistemą, kad būtų sumažintas vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas;

12. pritaria nuostatai ateityje darbo vietas steigti laikantis kokybiškų darbo vietų principų ir 
nepaversti jų darbo vietomis be garantijų; mano, kad darbo rinkas reikėtų geriau reguliuoti 
vykdant griežtesnę darbo kontrolę, kad būtų sumažintas darbą be garantijų dirbančių 
asmenų skaičius;

13. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares parengti su darbu be garantijų susijusias 
strategijas siekiant sukurti daugiau tinkamų ir ekologiškų darbo vietų bei integruoti lyčių 
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pusiausvyros principą;

14. primygtinai ragina valstybes nares pradėti taikyti aiškias priemones, skirtas iki 2020 m. 
visose valstybėse narėse 10 proc. sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą 
siekiant, kad sumažėtų vidutinis ES vyrų ir moterų darbo užmokesčio, taip pat ir pensijų 
skirtumas, nes tai yra itin svarbu norint padidinti gyvenimo lygį, kovoti su skurdu ir 
paspartinti ekonomikos augimą;

15. ragina Komisiją, valstybes nares, taip pat darbdavių ir darbuotojų atstovus palengvinti 
galimybes visų kategorijų darbuotojams, neatsižvelgiant į jų įdarbinimo sąlygas, 
dalyvauti profsąjungų veikloje, darbo tarybų veikloje ir suteikti daugiau sprendimo teisių, 
gerinti prieigą prie informacijos apie darbuotojų teises ir pašalinti kliūtis dalyvauti 
profsąjungų veikloje; ragina socialinius partnerius pagerinti moterų dalyvavimą jų 
organuose visais lygmenimis; be to, ragina valstybes nares teikti lengvai prieinamas 
konsultavimo paslaugas toms moterims, kurios negali gauti darbo tarybos paramos, pvz., 
dirba privačiuose namų ūkiuose;

16. remiantis šioje srityje pasiektais rezultatais, ragina Komisiją valstybėms narėms pateikti 
geriausios patirties kovojant su tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija, integruojant 
lyčių lygybės aspektą ir mažinant moterų užimtumą be garantijų gaires;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares priimti įstatymus, reglamentuojančius sezoninių 
darbuotojų socialinę ir teisinę padėtį, ir užtikrinti jų socialinį saugumą; šiuo požiūriu 
atkreipia dėmesį į tai, kad sezoniniai darbuotojai – darbuotojai, dirbantys pagal 
standartinę arba nestandartinę darbo sutartį, kurios trukmė ir pratęsimas priklauso nuo 
sezoninių veiksnių, pavyzdžiui, nuo klimato sąlygų, šventinių dienų ir (arba) žemės ūkio 
augalų derliaus.
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