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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 tėvų skurdas dažnai yra vaikų skurdo priežastis ir daro didelį poveikį vaikams 
tolesniame gyvenime,

B. kadangi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES sudaro beveik 18 proc., o 
vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principas yra vienas iš pagrindinių Europos 
sutartyse nustatytų principų,

C. kadangi didelis skurdas, prekyba žmonėmis, prostitucija ir kitų formų išnaudojimas yra 
glaudžiai susiję,

1. džiaugiasi dėl Komisijos parengtos 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijos;
2. ragina Komisiją ir Tarybą, rengiant politiką ir priemones kitam atvirojo koordinavimo 

metodo (AKM) socialinės apsaugos ir įtraukties srityje etapui, Socialinės įtraukties 
strategiją ir strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
iniciatyvą, tinkamai atsižvelgti į Parlamento reikalavimus, nurodomus 2007 m. lapkričio 
15 d. rezoliucijoje dėl socialinės tikrovės apžvalgos1, 2008 m. spalio 9 d. rezoliucijoje dėl 
socialinės įtraukties skatinimo ir kovos su skurdu, įskaitant vaikų skurdą, Europos 
Sąjungoje2, 2009 m. gegužės 6 d. rezoliucijoje dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų 
aktyvios įtraukties3 ir 2010 m. spalio 19 d. rezoliucijoje dėl minimalių pajamų vaidmens 
kovojant su skurdu ir skatinant įtraukties principais grindžiamą visuomenę Europoje, taip 
pat į dalyvaujamąjį procesą įtraukti visas suinteresuotąsias šalis;

3. ragina valstybes nares visapusiškai integruoti lyčių lygybės principą į užimtumo politiką 
ir taikant konkrečias priemones, kad būtų gerinamos galimybės įsidarbinti, išvengiama 
padėties, kai per daug moterų dirba darbą be garantijų, didinamas tvarus dalyvavimas ir 
skatinama moterų pažanga užimtumo sektoriuje, taip pat mažinama lyčių segregacija 
darbo rinkoje šalinant tiesiogines ir netiesiogines jos priežastis;

4. atkreipia dėmesį į didelius kaimo vietovių ir miestų gyventojų skirtumus mokymo, 
užimtumo galimybių ir darbo kokybės požiūriais; laikosi nuomonės, kad itin svarbu 
užtikrinti visų šių gyventojų, ypač jauniausių ir labiausiai pažeidžiamų, teisę į tinkamą 
švietimą ir suteikti profesinio mokymo ir universitetinių studijų galimybes, ir todėl ragina 
valstybes nares ir Komisiją remti šias grupes taikant veiksmingą aktyvios politikos ir 
tinkamų mokymo priemonių sistemą siekiant užtikrinti, kad šie gyventojai greitai 
prisitaikytų prie darbo rinkos reikalavimų;

5. ragina valstybes nares laikytis tvarios politikos, kurią įgyvendinant būtų sudaromos 
galimybės visiems, įskaitant pažeidžiamiausias ir nepalankiausioje padėtyje esančias 
gyventojų grupes, patekti į darbo rinką ir sukurti didesnę darbo ir asmeninio bei šeiminio 
gyvenimo pusiausvyrą, taip pat užtikrinti, kad būtų visapusiškai remiamos lygios 
galimybės ir visos su jomis susijusios paslaugos ir būtų taikomos paramos priemonės, 
pvz., lankstus darbo grafikas bei nebrangios ir prieinamos vaiko priežiūros paslaugos;

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0541.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0467.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0371.
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6. pažymi, kad dėl ekonomikos krizės daugelyje valstybių narių vis dar didėja nedarbas ir 
daugėja socialinių problemų, kurios turi skirtingą poveikį jauniems ir vyresniems 
žmonėms, vyrams ir moterims ir jų šeimoms, taigi ragina Europos Sąjungą ir valstybes 
nares sustiprinti savo įsipareigojimą ir imtis konkrečių priemonių naikinant skurdą ir 
kovojant su socialine atskirtimi, nes skurdas ir socialinė atskirtis yra žmogaus teisių 
pažeidimas ir su šia problema susiduria bent vienas iš šešių Europos piliečių; ragina 
Komisiją ir valstybes nares ypač didelį dėmesį skirti labiausiai pažeidžiamoms grupėms 
(nepilna šeima, tris arba daugiau vaikų turinčios šeimos, neįgalieji, etninės mažumos, 
ypač romai, nepalankiausių sąlygų mikroregionuose gyvenantys asmenys, sumažėjusio 
darbingumo asmenys ir jaunimas, neturintis darbo patirties); mano, kad prieiga prie 
švietimo paslaugų ir darbo rinkos bei dalyvavimas visuomeniniame gyvenime yra būtinos 
tinkamo gyvenimo sąlygos; ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų 
imtasi priemonių naikinant vaikų skurdą ir kad visi vaikai turėtų lygias galimybes 
gyvenime; 

7. kadangi ir moterų atveju nedarbas yra pagrindinė skurdo, nelygybės ir socialinės 
atskirties priežastis, ragina išlaikyti užimtumą ir sukurti naujas darbo vietas taikant 
tikslines priemones (pvz., moterims, auginančioms vaikus, suteikti galimybes dirbti ne 
visą darbo dieną arba pasirinkus lankstų darbo grafiką) ir siūlo pradėti taikyti ne tik su 
darbu susijusias priemones, bet taip pat įgyvendinti tikslines politikos priemones siekiant 
stiprinti socialinės apsaugos sistemą (pvz., kurti vaikų priežiūros įstaigas norint padėti 
moterims sugrįžti į darbo rinką);

8. pabrėžia, kad vienas trečdalis nepilnų šeimų Europoje gyvena skurde;

9. nurodo, kad moterų skurdas – tai ne tik neseniai kilusios ekonomikos krizės pasekmė, bet 
ir įvairių veiksnių, įskaitant stereotipus, esamą vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumą, kliūtis, kylančias dėl darbo ir šeiminio gyvenimo suderinimo stokos, ilgesnę 
moterų gyvenimo trukmę ir, apskritai, įvairių formų diskriminaciją lyties pagrindu, dėl 
kurios dažniausiai nukenčia moterys, rezultatas;

10. pabrėžia, kad nedarbo atveju moterims kyla didesnė rizika nebūti iš naujo įdarbintoms ir 
kad priimant į darbą jos dažniausiai atsiduria nepalankesnėje padėtyje, nes daugiau 
moterų nesavanoriškai įdarbinamos pagal sutartis be garantijų arba sutartis dėl darbo ne 
visą darbo dieną, taip pat dėl to, kad moterims ir toliau mokamas mažesnis darbo 
užmokestis negu vyrams;

11. pabrėžia, kad dažnai moterims užkertamas kelias dalyvauti darbo rinkoje arba dirbti visą 
darbo dieną todėl, kad stokojama galimybių pasinaudoti priklausomų asmenų priežiūros 
paslaugomis, kurios būtų grindžiamos pakankamai laisvo laiko ir lankstaus darbo 
galimybių abiems tėvams suteikiančiomis sistemomis;

12. pabrėžia, kad Europos socialinio fondo finansavimas neturėtų būti didinamas;
13. ragina Komisiją pagal iniciatyvą „Europos kovos su skurdu planas” sustiprinti Europos 

socialinės įtraukties ir socialinės apsaugos strategiją ir dėti daugiau pastangų, kad būtų 
palengvinta ypač vienišų tėvų padėtis ir kad jie galėtų gyventi oriai;

14. pabrėžia, kad reikia mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, dėl kurio tokius 
pačius įgūdžius turinčios ir tą patį darbą atliekančios moterys gauna mažesnes pajamas, 
todėl didelis skaičius moterų, kai jos išeina į pensiją arba tampa našlėmis, patiria skurdą;

15. laikosi nuomonės, kad vyresnio amžiaus moterys darbo rinkoje gali patirti tiesioginę arba 
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netiesioginę diskriminaciją, arba net daugeriopą diskriminaciją ir kad šią problemą 
reikėtų spręsti; pabrėžia, kad užimtumas turi būti traktuojamas kaip geriausias kovos su 
moterų skurdu būdas; ragina palengvinti įvairaus amžiaus moterų dalyvavimą mokymosi 
visą gyvenimą programose; pabrėžia, kad reikia skirti ypatingą dėmesį ir paramą siekiant 
užtikrinti darbo ir šeiminio gyvenimo suderinimą bei nuolatinį mokymąsi;

16. ragina Komisiją ir Tarybą skubiai parengti ir įgyvendinti strategiją, pagal kurią vaikų 
skurdas iki 2012 m. būtų sumažintas perpus ir apskritai būtų sustabdyta skurdo spiralė, 
atsižvelgiant į didelį pavojų, kad pastovus tėvų skurdas bus perduodamas jų vaikams, o 
dėl to gali susidaryti nepalankios sąlygos vaikų galimybėms turėti geresnį gyvenimą;
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad atskiras vaikų teises reikia įtraukti į visas ES politikos 
sritis ir priemones siekiant stebėti ir įvertinti vaikų skurdui įveikti skirtus žingsnius, 
nustatyti prioritetinius veiksmus ir imtis juos vykdyti, aktyviau rinkti duomenis ir toliau 
vystyti bendrus rodiklius ES lygmeniu; laikosi nuomonės, kad šiuo tikslu būtina sudaryti 
palankesnes sąlygas vienišų tėvų patekimui ir sugrįžimui į darbo rinką, taip pat numatyti 
gerovę užtikrinančias priemones nepilnoms šeimoms atsižvelgus į problemas, su 
kuriomis jos susiduria, ir užtikrinti konkrečią paramą didelėms šeimoms; laikosi 
nuomonės, kad vaikams iš vargingų šeimų, kuriose nė vienas asmuo nedirba, turėtų būti 
skiriamas specialus dėmesys ir parama, kad būtų išvengta skurdo ateityje;

17. pabrėžia, kad tarptautiniai tyrimai rodo, jog dėl lyčių nelygybės (profesinė segregacija, su 
darbo užmokesčiu susijusi diskriminacija ir t. t.) didžiąją skurstančių darbuotojų dalį 
sudaro moterys, šis darbo užmokesčio skirtumas toliau didėja dėl moterų tradicinių 
globos pareigų ir dėl šių dviejų veiksnių taip pat vyresnio amžiaus moterys atsiduria itin 
nepalankioje finansinėje padėtyje (pensijų ir santaupų skirtumai);

18. ragina valstybes nares atlikti ekonomikos nuosmukio poveikio vertinimus ir analizuoti 
besikeičiantį darbo sąlygų pobūdį bei jų poveikį pažeidžiamoms grupėms, skurdui ir 
socialinei atskirčiai;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti, patvirtinti ir stebėti konkrečius lyčių 
rodiklius skurdo panaikinimo ir socialinės įtraukties skatinimo srityje;

20. ragina atitinkamas nacionalines valdžios institucijas persvarstyti imigracijos politiką 
siekiant panaikinti struktūrines kliūtis, kurios trukdo migrantams visapusiškai dalyvauti 
darbo rinkoje; ragina kaupti duomenis apie padarytą pažangą kovos su pažeidžiamų 
grupių diskriminavimu srityje ir įvertinti sumažintų išlaidų, susijusių su prieiga prie 
sveikatos, švietimu ir socialine apsauga, poveikį; 

21. atkreipia dėmesį į 2010 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimą leisti valstybėms narėms 
bendradarbiaujant su regionais pačioms nustatyti nacionalinius skurdo riziką ir atskirtį 
patiriančių asmenų skaičiaus mažinimo tikslus remiantis vienu ar keliais iš trijų rodiklių, 
dėl kurių susitarė Taryba; mano, kad valstybės narės, taikančios tik „namų ūkio, kuriame 
nė vienas narys nedirba“ rodiklį, gali sistemingai ignoruoti tokias problemas kaip 
dirbančių asmenų skurdas, energetinis skurdas, vienišų tėvų skurdas, vaikų skurdas ir 
socialinė atskirtis; primygtinai ragina valstybes nares nepiktnaudžiauti rodiklio 
pasirinkimo laisve siekiant mažiau ambicingų skurdo mažinimo tikslų; atkreipia dėmesį į 
problemas, su kuriomis susiduria milijonai Europos pensininkų, gaunančių per mažą 
pensiją, kad galėtų sudurti galą su galu ir patenkinti su amžiumi susijusius specialius 
poreikius, ypač atsižvelgiant į dideles vaistų ir medicininio gydymo kainas; pabrėžia, kad 
turint mintyje kiekvienos valstybės narės nustatomus tikslus labiausiai pažeidžiamų 
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grupių vidurinis ir universitetinis išsilavinimas turėtų būti prioritetinis tikslas;
22. primena, kad Komisija paskelbė 2010 m. Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 

metais siekdama dar kartą patvirtinti ir sustiprinti Sąjungos politinį įsipareigojimą 
padaryti didelę pažangą kovoje su skurdu ir pripažinti pagrindinę gyvenančiųjų skurde ir 
socialinėje atskirtyje teisę gyventi oriai ir visapusiškai dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime;

23. primena, kad Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai (2010) turėjo būti ne 
tik žiniasklaidos kampanija, bet ir iniciatyva toliau rengti įvairialypę politiką, skirtą kovai 
su skurdu, ir pažangesnius skurdo vertinimo rodiklius; todėl šiuo tikslu ragina Komisiją 
pateikti kritišką naujų priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės siekdamos panaikinti 
skurdą ir socialinę atskirtį, apžvalgą;

24. atkreipia dėmesį į tai, kad atsižvelgus į Eurostato ties skurdo riba gyvenančių asmenų 
rodiklį matome, jog Europos Sąjungoje 2008 m. beveik 85 mln. žmonių gyveno ties 
skurdo riba, o atsižvelgus į materialinio nepritekliaus rodiklį manoma, kad šis skaičius 
išaugtų iki 120 mln.; laikosi nuomonės, kad atsižvelgus į Tarybos sprendimą dėl skurdo 
rodiklių gali kilti neaiškumų dėl bendro tikslo iki 2020 m. užtikrinti, kad skurde ir 
atskirtyje gyvenančiųjų būtų 20 mln. mažiau (23,5 proc. mažiau pagal Eurostato ties 
skurdo riba gyvenančių asmenų rodiklį, tačiau tik 16,7 proc. mažiau pagal materialinio 
nepritekliaus rodiklį);

25. dar kartą ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti priemones ir tobulinti teisės aktų 
sistemą, kurių reikia siekiant panaikinti lyčių darbo užmokesčio skirtumą;

26. pažymi, kad socialinė apsauga, darbo rinkos ir socialinė politika vaidina labai svarbų 
vaidmenį mažinant nuosmukio stiprumą ir laikotarpį, nes taikant socialinę politiką ir 
užtikrinus sveikatos apsaugą stabilizuojama darbo rinka ir vartojimas, taip pat socialinės 
apsaugos sistema yra įplaukų ir išlaidų stabilizavimo priemonė;

27. laikosi nuomonės, kad aktyvi užimtumo politika (pvz., mokymas darbo metu, profesinis 
rengimas ir mokymas), ir procesas, kurio metu socialiniai partneriai atlieka esminį 
vaidmenį, yra labai svarbūs siekiant užkirsti kelią skurdui; be to, mano, kad aktyvi 
užimtumo politika (pvz., jaunimui skirta darbo praktika, globojamos darbo grupės ir 
darbo vietos) – taip pat labai svarbi siekiant užtikrinti darbo rinkos pusiausvyrą ir didinti 
prieigą prie jos bei išlaikyti nepalankesnėje padėtyje esančių grupių užimtumą;

28. mano, kad Europos ir nacionaliniu lygmenimis būtina ir toliau tvirtai laikytis 
įsipareigojimo siekti tolesnės pažangos lyčių lygybės srityje ir numatyti strategijas, kurios 
prisidėtų įgyvendinant Komisijos gaires dėl moterų ir vyrų lygybės, Europos Tarybos 
priimtą Europos lyčių lygybės paktą ir lyčių lygybės veiksmų programą, kurią parengė 
Europos socialiniai partneriai; 

29. atsižvelgdamas į tai, kad užimtumas – tai varomoji jėga siekiant kovoti su skurdu, 
pabrėžia poreikį nustatyti skaidrią reguliavimo sistemą, skirtą nestandartinėms darbo 
vietoms, kad būtų užtikrinamos tinkamos darbo sąlygos ir deramas užmokestis;

30. ragina valstybes nares, jeigu reikia, iš naujo analizuoti socialinės gerovės sistemas 
siekiant išvengti didelių vyrų ir moterų pensijų dydžių skirtumų ir svarstyti galimybę 
pradėti taikyti korekcinius koeficientus, kad būtų atsižvelgiama į įmokų skirtumus, 
atsirandančius dėl darbo be garantijų arba motinystės pareigų;
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31. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti ekonominę moterų ir vyrų nepriklausomybę svarbu 
nustatyti individualiomis reikmėmis grindžiamas socialinės apsaugos ir pensijų teises;

32. atkreipia dėmesį į tai, kad norint užtikrinti, jog lygiateisis ir visapusiškas dalyvavimas 
ekonominiame, politiniame ir visuomeniniame gyvenime būtų vertinamas kaip 
individuali teisė, taikant aktyvią socialinės įtraukties politiką ir siekiant panaikinti skurdą 
bei socialinę atskirtį reikia remtis visa apimančiu metodu, ypač reikia visiems užtikrinti 
visapusiškas galimybes pasinaudoti kokybiškomis socialinėmis ir visuotinės 
(ekonominės) svarbos paslaugomis;

33. pabrėžia, kad lyčių lygybė – viena iš būtinų sąlygų siekiant tvaraus augimo, užimtumo, 
konkurencingumo ir socialinės sanglaudos;

34. atkreipia dėmesį į tai, kad Eurobarometro specialiajame tyrime „Lyčių lygybė ES 
2009 m.“ nurodoma, jog Europoje plačiu mastu pripažįstamas poreikis mažinti vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumą;

35. pabrėžia, kad, norint kovoti su skurdu ir suteikti daugiau galimybių įsidarbinti deramomis 
sąlygomis, reikia imtis priemonių Europos ir nacionaliniu lygmenimis siekiant suderinti 
darbą ir šeiminį gyvenimą; taigi ragina valstybes nares tobulinti valstybines vaikų 
priežiūros įstaigas ir skatinti įmones kurti vaikų priežiūros įstaigas darbo vietoje;

36. ragina valstybes nares siekti, kad būtų geriau derinamas darbas ir šeiminis gyvenimas 
nustatant konkrečias priemones, pvz., didinant darbo užmokesčio nustatymo, draudimo 
mokesčių ir įdarbinimo procedūrų skaidrumą, suteikiant galimybę dirbti pasirinkus 
lankstų darbo grafiką ir subalansuojant tėvystės ir (arba) motinystės išlaidas;

37. pabrėžia, kad siekiant kovoti su skurdu, vaikų skurdu ir socialine atskirtimi reikia 
nacionaliniu lygmeniu parengti tinkamą užimtumo, integracijos ir mokymo politiką, taip 
pat konkrečią mokesčių tvarką, skirtą nepilnoms šeimoms;

38. pabrėžia, kad nacionaliniu ir Europos lygmenimis reikia imtis priemonių, kurias taikant 
būtų kovojama su diskriminacija darbo rinkos galimybių ir darbo užmokesčio politikos 
požiūriais;

39. ragina Komisiją atidžiai ištirti tokias dalyvavimo visuomeniniame gyvenime kliūtis kaip 
energetinis skurdas, finansinė atskirtis, taip pat prieigos prie informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) kliūtys;

40. pabrėžia, kad siekiant veiksmingai šalinti skurdą itin svarbu koordinuoti kovos su 
nedarbu ir socialine atskirtimi politiką visais valdymo lygmenimis;

41. primena, kad, norint įgyvendinti Europos Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimą iki 
2015 m. pasiekti JT tūkstantmečio vystymosi tikslus, reikia kovoti su skurdu ir socialine 
atskirtimi Europos Sąjungoje ir už jos ribų;

42. primena valstybėms narėms, kad tinkamos vaiko priežiūros suteikimas – pagrindinis lyčių 
lygybės darbo rinkoje aspektas; todėl primena valstybėms narėms, kad svarbu siekti 
Barselonos tikslų dėl vaiko priežiūros ir taip skatinti moteris dalyvauti darbo rinkoje bei 
puoselėti darbo ir gyvenimo pusiausvyrą;

43. ragina valstybes nares užtikrinti, kad imigrantai ir etninės mažumos galėtų lengviau 
pasinaudoti švietimo ir mokymo programomis, nes tai sudarytų geresnes jų dalyvavimo 
darbo rinkoje sąlygas.
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