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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 perėjimas prie naujo ekonomikos modelio neturėtų tapti pretekstu atsisakyti 
įvairių lygybės priemonių, tačiau, užuot tai darius, turėtų būti laikomas unikalia galimybe 
didinti moterų dalyvavimą ES darbo rinkoje, nes tai būtina norint užtikrinti tvarų augimą 
ir patenkinti ekologinės pertvarkos poreikį senėjančioje visuomenėje,

B. kadangi perėjimas prie naujos tvarios ekonomikos neturėtų būti pretekstas atskirti nuo 
darbo rinkos pažeidžiamiausius ir mažiausiai kvalifikuotus darbuotojus; kadangi dėl šios 
priežasties reikia vengti reiškinio, kai atsirenkami tik geriausieji, nes dėl to pirmiausia 
nukentėtų mažiausiai kvalifikuoti darbuotojai,

C. kadangi, naujausių tyrimų duomenimis, moterų dalyvavimas visais atsakomybės 
lygmenimis užtikrina papildomą naudą įmonėms, ypač kalbant apie ekonominius jų 
rezultatus,

D. kadangi Europos Sąjungoje moterys įgyja didžiąją dalį universiteto diplomų ir sudaro 
daugumą verslo, vadybos ir teisės kursuose, tačiau ir toliau sudaro mažumą atsakinguose 
įmonių ir viešųjų institucijų postuose,

E. kadangi, ypač dėl seksistinių stereotipų, kurių esama auklėjant ir visuomenėje, mažai 
moterų dirba srityse, kurios klaidingai laikomos vyriškomis, pvz., informacijos 
technologijų, inžinerijos, fizikos ir techninių profesijų, kaip antai mechanikos ir mūrijimo,

F. kadangi naujas ekonomikos modelis bus kuriamas senėjančioje visuomenėje, kurioje 
mažėja darbo jėgos, taigi reikės pritraukti daugiau moterų, kurios dirbtų mokamą darbą, 
t. y. reikės pritaikyti darbo organizavimą ir paruošti visų sektorių darbdavius priimti 
įvairesnę darbo jėgą,

1. pabrėžia, kad tik didinant moterų dalyvavimą Europos darbo rinkoje galima išnaudoti visą 
naujosios ekonomikos augimo ir darbo vietų potencialą, nes su atotrūkio tarp vyrų ir 
moterų užimtumo mažinimu nuo 1995 m. Europoje susiję pusė bendro užimtumo 
prieaugio ir ketvirtadalis metinio ekonomikos augimo;

2. pabrėžia, kad pereinant prie naujos tvarios ekonomikos svarbu skirti dėmesį lyčių lygybei, 
kadangi moterų padėtis darbo rinkoje dažniau yra nesaugi dėl nepalankių darbo sąlygų ir 
nuolatinio darbo užmokesčio skirtumo, palyginti su vyrais; pripažįsta, kad moterims, jei 
jos nori dirbti, reikia leisti pasirinkti, kokio tipo darbo imtis; ragina parengti darbo rinkos 
priemonių valstybių narių lygmeniu, kuriomis būtų sprendžiamas lyčių aspekto klausimas 
ir kurias papildytų programos, skirtos suteikti moterims daugiau teisių ir pasitikėjimo; 
primena, kad tai galima pasiekti užtikrinus aukštesnę merginų ir moterų mokymo kokybę 
srityse, kuriose paprastai dominuoja vyrai;

3. mano, kad turint mintyje tai, jog segregacija užimtumo srityje, kai darbų vertė ir 
užmokestis už juos kinta atsižvelgiant į tai, ar tai daugiausia vyriškos, ar moteriškos 
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profesijos, yra esminis nelygybės šaltinis, ekologiškos darbo vietos gali būti priemonė 
siekiant geriau atlyginti už moterų darbą ir užtikrinti socialinę naudą darbuotojoms, taigi 
taip gali būti sprendžiamos ir lyčių lygybės bei su lytimi susijusio darbo užmokesčio 
skirtumo problemos;

4. ragina ES mastu imtis darbdavių, ypač tradiciškai vyrų dominuojamuose sektoriuose, 
sąmoningumo ugdymo iniciatyvos, susijusios su įvairesnės darbo jėgos senėjančioje 
visuomenėje poreikiu ir nauda, taip pat pasiūlyti darbdaviams priemonių, kurias taikydami 
jie galėtų pasirengti didesnei įvairovei;

5. pabrėžia, kad ekologiškos darbo vietos gali tapti esminiu būsimos Europos darbo rinkos 
augimo segmentu, šiandien daugiau nei 20 mln. darbo vietų Europos Sąjungoje galima 
laikyti ekologiškomis, o iš naujausių duomenų matyti, jog iki 2020 m. vien tik 
atsinaujinančiosios energijos sektoriuje yra galimybė padvigubinti darbo vietų skaičių iki 
2,8 mln.; ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad moterys turėtų tiek pat 
naudos;

6. pabrėžia, kad investavimas į socialinę infrastruktūrą suteikia galimybę modernizuoti 
Europą ir skatinti lygybę, taip pat jis gali būti laikomas lygiagrečia fizinės infrastruktūros 
modernizavimo, kai investuojama į ekologines technologijas, strategija; taigi mano, kad 
lyčių lygybė turėtų būti politikos prioritetas ir svarbi priemonė;

7. turint mintyje tai, kad vos 30 proc. verslininkų yra moterys ir nedaug jų dirba 
savarankiškai, pažymi, jog reikėtų šalinti kliūtis, šiuo metu trukdančias moterims tapti 
verslininkėmis, kadangi verslininkai atlieka esminį vaidmenį užtikrinant našumą ir augimą 
tvarios ekonomikos sąlygomis;

8. ragina valstybes nares imtis tam tikrų veiksmingų priemonių, visų pirma teisėkūros 
priemonių, siekiant užtikrinti, kad aukštas pareigas įmonėse ir politinėse įstaigose 
einančių moterų ir vyrų skaičius būtų proporcingas; palankiai vertina Norvegijos 
vyriausybės sprendimą nustatyti mažiausią 40 proc. kiekvienos lyties kvotą ir privačių, ir 
viešųjų įmonių direktorių valdybose;

9. pabrėžia, kad, siekiant darbo rinkoje panaikinti segregaciją pagal lytį, būtina imtis 
tikslingų pastangų ir kovoti su seksistiniais stereotipais norint visais lygmenimis užtikrinti 
moterų galimybę mokytis, taip pat teikti visą gyvenimą trunkančio mokymosi paslaugas; 
ragina teikti tinkamas mokymo paslaugas norint užtikrinti, kad ekologiškose darbo vietose 
nedirbtų mažiau moterų nei vyrų, turint mintyje tai, kad masinis moterų nusišalinimas nuo 
mokslo ir technologijų stabdytų Europos augimą ir tvarumą, taip pat lemtų daugelio 
talentingų ir kvalifikuotų jaunų moterų kraštutinę padėtį užimtumo ir ekonominio 
saugumo atžvilgiais;

10. ragina valstybes nares numatyti lygių užimtumo galimybių priemones ir sudaryti šeimoms 
palankias darbo sąlygas, kadangi tai būtina norint užtikrinti ekonominiu ir socialiniu 
požiūriais tvarų augimą;

11. ragina imtis konkrečios ES iniciatyvos siekiant pritraukti merginas į matematikos, 
informatikos, gamtos mokslų ir technologijų (angl. MINT) specialybes ir kovoti su 
tebevyraujančiais stereotipais, susijusiais su šiomis specialybėmis; pabrėžia, kad kovojant 
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su minėtaisiais stereotipais labai svarbus žiniasklaidos ir švietimo vaidmuo;

12. pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti vienodą dalyvavimą mokantis profesijos ir mokantis visą 
gyvenimą, reikėtų labiau atsižvelgti į galimybių sudarymą vyrams ir moterims atlikti savo 
vaidmenis šeimoje ir su priežiūra susijusias pareigas; ragina ES ir valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų teikiamos prieinamos, lanksčios ir kokybiškos vaikų priežiūros 
paslaugos;

13. pabrėžia, kad jaunos moterys, kurios baigia mokyklą ir rengiasi pradėti dirbti, turėtų būti 
kreipiamos atlikti profesinę praktiką srityse, kuriose dirba mažai moterų, o tai turėtų būti 
skatinama užtikrinant, jog mokyklos, universitetai, mokymo agentūros ir (arba) mokymo 
įmonės vykdytų bendrą planavimą siekiant, kad šios moterys, kaupdamos darbo patirtį ir 
dirbdamos nuolatinį darbą, o ne darbą be garantijų, galėtų įgyti specialių įgūdžių ir 
gebėjimų, įskaitant aukštesniojo ir specialistų lygmens įgūdžius ir gebėjimus, taip pat 
turėtų galimybę save realizuoti; 

14. ragina ES ir valstybes nares įgyvendinant Europos socialinio fondo (ESF) programas teikti 
didesnį prioritetą moterims skirtoms ekologiškoms darbo vietoms, atsižvelgiant į tai, kad 
ESF finansuoja mokymo projektus atsinaujinančios energijos, ekologinio turizmo ir 
panašiose srityse; pabrėžia, kad reikia labiau stengtis norint, jog ESF remiamuose 
projektuose dalyvautų daugiau moterų (šiuo metu moterų dalis nesiekia 10 proc.); ragina 
nustatyti, kad ESF ir atkūrimo planų bei struktūrinės pertvarkos programų biudžetas būtų 
sudaromas atsižvelgiant į lyčių klausimus, siekiant užtikrinti, jog pagal šias programas 
būtų vienodai pritraukiamos ir jose vienodai dalyvautų moterys;

15. pabrėžia, kad institucijų pastangos kurti darbo vietas naujoje tvarioje ekonomikoje turėtų 
būti skiriamos ir skurdžiausių darbuotojų, kurie taip pat yra energinga darbo rinkos jėga, 
profesiniams įgūdžiams tobulinti;

16. ragina Komisiją skirti ypatingą dėmesį skurdžiausiems piliečiams, visų pirma moterims, 
kurios kasdieniame gyvenime patiria ypač didelį skurdą ir kurias norint įtraukti į darbo 
rinką reikia specialių papildomų priemonių;

17. ragina ES ir nacionalines institucijas, taip pat įmones ir socialinius partnerius skirti 
ypatingą dėmesį atstumtų mažumų, pvz., romų tautybės moterų, integracijai;

18. ragina ES ir nacionalines institucijas spręsti su nauja tvaria ekonomika susijusius 
klausimus skelbiant Europos teminius metus (pvz., Europos kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi metai (2010), Europos savanoriškos veiklos metai (2011), taip pat pasiūlymas 
dėl Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų (2012)), siekiant atkreipti dėmesį 
į įvairių sektorių politikos stiprinimo poveikį;

19. pabrėžia, kad reikia didinti moterų dalyvavimą profesinėse sąjungose netradiciniuose 
užimtumo sektoriuose, kadangi moterų teisių, pvz., teisės į vienodą darbo užmokestį, 
motinystės atostogas, sąžiningas darbo valandas ir darbo aplinką, kurioje 
nediskriminuojama, apsauga itin svarbi, jei norima, kad naujosios ekonomikos darbo 
vietos būtų tvarios socialiniu požiūriu;

20. ragina valstybes nares reikalauti, kad viešosios ir privačios įmonės parengtų lyčių lygybės 
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skatinimo planus ir sukurtų atsiskaitymo už padarytą pažangą sistemas;
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