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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:

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos 
panaikinimo,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 3 d. rezoliuciją1 dėl nediskriminavimo dėl lyties ir 
kartų solidarumo,

A. kadangi būtina atsižvelgti į kartų savitarpio santykių lyčių aspektą,

B. kadangi remiantis ambicingais strategijoje „ES 2020“ numatytais užimtumo skatinimo 
tikslais 20–64 metų amžiaus moterų ir vyrų užimtumo lygis iki 2020 m. turėtų būti 
padidintas iki 75 proc. ir kartu turėtų būti sprendžiama demografijos problema,

C. kadangi demografinių pokyčių laikais itin svarbų vaidmenį atlieka tėvas ir motina, nes jie 
reikalingi ir kaip darbuotojai, ir kaip kartu vaikus auginantys abu tėvai, ir kadangi turėtų 
būti išvengta pavojaus, kai ši dviguba našta užgula tik moterų pečius,

D. kadangi demografiniai pokyčiai turėjo didelę įtaką asmeniniam ir profesiniam gyvenimui, 
ypač moterų, o nepakankamos paslaugos, nepakankamos gerovės išmokos, lėta ir sunki 
integracija į pastovaus darbo rinką, ilgas darbas neužtikrintoje ar laikinoje darbo vietoje 
bei paramos jaunoms poroms trūkumas – tai priežastys, dėl kurių jaunimas atideda šeimos 
kūrimą ir vaikų gimdymą,

E. kadangi moterys gyvena ilgiau už vyrus, moterų skaičius tarp vyresnio amžiaus gyventojų 
didėja,

F. kadangi valstybėse narėse ir regionuose, kuriuose aukštas moterų užimtumo lygis ir veikia 
veiksmingos, lanksčios ir integruotos gerovės sistemos, gimstamumo lygis yra didesnis,

G. kadangi visose Europos šalyse trūksta jaunosios kartos amatininkų, o vyresnio amžiaus 
žmonių patirtis ir įgūdžiai vertinami nepakankamai, yra pavojus, kad išnyks amatai, ypač 
tie, kuriais tradiciškai labiau užsiima moterys,

1. ragina svarstant demografijos problemą ir solidarumo klausimus ypatingą dėmesį skirti 
lyčių perspektyvai, kadangi lyčių santykiai daro poveikį formuojant visą gyvybės ciklą
nuo gimimo iki senatvės, kadangi turi įtakos tam, kaip naudojami ištekliai ir galimybės ir 
modeliuojamos gyvenimo strategijos kiekvienu gyvenimo etapu;

2. mano, kad svarbu skatinti kartų solidarumą, ypač atsižvelgiant į lyčių aspektą, ir rengti 
tikslingas mokesčių politikos priemones, aktyvaus senėjimo skatinimo priemones, 
aprūpinimo būstu politiką bei kurti integruotus paslaugų vaikams, senyvo amžiaus 

                                               
1 OL C 67E, 2010 03 12, p. 31.
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žmonėms, neįgaliesiems ir išlaikomiems asmenims tinklus siekiant daryti teigiamą įtaką 
darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai;

3. pabrėžia, kad turi būti išspręstas skirtingo vyrams ir moterims mokamo atlyginimo 
skirtumo, kuris 27-iose ES valstybės narėse siekia 17 proc., klausimas, kadangi šis 
skirtumas lemia mažesnes pajamas nuo pirmojo vaiko gimimo ir vėliau mažesnes pensijas 
bei didesnį skurdą tarp vyresnio amžiaus moterų;

4. pabrėžia, kad svarbu, jog socialinė apsauga ir teisės į pensiją būtų užtikrinamos 
atsižvelgiant į kiekvieną asmenį atskirai, pripažįstant neapmokamą priežiūros darbą;

5. pabrėžia, kad darbo ir šeiminio gyvenimo derinimas galimas tik tuo atveju, jeigu
neapmokamos priežiūros pareigos lygiau padalijamos moterims ir vyrams ir jeigu 
šeimoms teikiamos prieinamos ir įperkamos kokybiškos priežiūros paslaugos; ragina 
valstybes nares užtikrinti prieinamas, įperkamas ir lanksčias aukštos kokybės paslaugas, 
ypač galimybes naudotis vaikų priežiūros paslaugomis, nustatant tikslą užtikrinti 50 proc. 
būtinos vaikų iki 3 metų priežiūros ir 100 proc. 3–6 metų vaikų priežiūros poreikių, ir 
pagerinti kitų išlaikytinių priežiūrą bei suteikti tinkamas sąlygas ir motinoms, ir tėvams 
išeiti atostogų;

6. pripažįsta poreikį imtis veiksmų siekiant pagerinti ne tik nėštumo ir gimdymo, bet ir 
tėvystės atostogų bei dirbančių tėvų vaiko priežiūros atostogų tvarką;

7. pripažįsta, kad vyresnio amžiaus moterys darbo rinkoje dažnai patiria tiesioginę arba 
netiesioginę diskriminaciją ir daugialypę diskriminaciją ir kad turi būti tinkamai išspręstos 
su šia padėtimi susijusios problemos;

8. ragina imtis priemonių skatinti į pensiją išėjusių ir vyresnio amžiaus moterų savanorišką 
darbą, nes taip jos naudotų savo profesinius įgūdžius;

9. pripažįsta svarbų vyresnio amžiaus moterų slaugytojų, kurių kompetencija dažnai 
nepakankamai vertinama ir kurios gali būti naudingos derinant darbą ir šeiminį gyvenimą, 
vaidmenį;

10. ragina visų amžiaus grupių moteris aktyviau dalyvauti mokymosi visą gyvenimą 
programose;

11. ragina Europos lyčių lygybės institutą stebėti ir analizuoti kartų santykius remiantis lyties 
ir amžiaus grupės rodikliais;

12. ragina pripažinti iniciatyvas, kuriomis siekiama padėti jaunimui ir senyvo amžiaus 
žmonėms, norintiems kartu kurti kartų verslą;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares iš naujo išnagrinėti gerovės sistemas, kadangi dar yra 
didelės nelygybės tarp vyrų ir moterų pensijų dydžių, bei apsvarstyti galimybes nustatyti 
korekcinius koeficientus atsižvelgiant į įnašų nutrūkstamumą, atsirandantį dėl laikino 
užimtumo ar su motinyste susijusių pareigų;
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14. mano, kad turėtų būti remiamos ir organizuojamos vyresnio amžiaus žmonėms skirtos 
namų paslaugos skatinant nepriklausomas ir kooperacines veiklos rūšis, remiantis 
susitarimais su vietos valdžios institucijomis ir naudojant šeimoms skirtus čekius;

15. mano, kad vienas iš būdų, kaip kovoti su skaitmenine atskirtimi –reiškiniu, kuris ypač 
būdingas moterims, ypač vyresnio amžiaus moterims, ir kuris lemia profesinę ir socialinę 
atskirtį, būtų mokykloms rengti bandomąsias IT raštingumo iniciatyvas.
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