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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:

1. pabrėžia pavyzdinės iniciatyvos „Kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas“ svarbą; 
ragina valstybes nares visapusiškai naudotis programa ES PAŽANGA ir būsima 
Socialinių pokyčių ir inovacijų programa, ypač siekiant veiksmingai įgyvendinti lyčių 
lygybės tikslus; ragina valstybes nares imtis būtinų veiksmų siekiant užtikrinti galimybes 
gauti Europos socialinio fondo lėšų ir jas naudoti tikslinėms kovos su skurdu programoms 
įgyvendinti;

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei vyrų, o tai 
yra dar viena problema, su kuria moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant tiesioginę ar 
netiesioginę diskriminaciją, dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą, darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo sąlygas, dirbančiųjų 
skurdą ir didelį kiekį neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, kurie gauna mažesnį 
atlyginimą, prastesnę socialinę apsaugą ir turi nepakankamai teisių gauti pensiją; 
atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos parengti rekomendaciją valstybėms narėms dėl 
kovos su darbo rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims trūksta galimybių gauti gerą 
darbą, už kurį būtų mokamas deramas atlyginimas;

3. ragina valstybes nares remti moterų dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant galimybes laisvai naudotis viešosiomis vaikų priežiūros ir 
priklausomų asmenų globos paslaugomis, didinant švietimui skirtus išteklius ir rengiant 
profesinės kvalifikacijos programas;

4. yra susirūpinęs, kad, pradėjus taikyti griežtas taupymo priemones, gerokai sumažintos 
viešosios išlaidos, todėl viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo vietų ir teikiama 
gerokai mažiau paslaugų, dėl to daug moterų yra priverstos iškeisti mokamą darbą į 
nemokamą ir joms kyla didelis pavojus patirti skurdą;

5. atkreipia valstybių narių dėmesį į būtinybę pradėti taikyti pajamų didinimo priemones, be 
kita ko, sukurti minimalių pajamų sistemas ir socialinės paramos programas, skirtas 
asmenims, kuriems sudėtinga patenkinti savo pagrindinius poreikius, visų pirma vaikų 
turintiems asmenims ir ypač vienišiems tėvams.


